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A. Phạm	  vi	  công	  việc:	  

Traqué	  đang	  cần	  tìm	  một	  bạn	  yêu	  viết	  lách.	  Đủ	  yêu	  để	  có	  thể	  ngồi	  chơi	  đùa	  với	  từng	  con	  chữ	  và	  “chỉ	  huy”	  
chúng	  thành	  những	  câu	  chuyện	  tuyệt	  vời,	  bởi	  ở	  Traqué	  có	  rất	  nhiều	  câu	  chuyện	  để	  kể.	  
Vai	  trò	  của	  bạn	  rất	  quan	  trọng,	  vì	  bạn	  sẽ	  là	  “phát	  ngôn	  viên”	  của	  Traqué	  trên	  mọi	  mặt	  trận	  từ	  website,	  
blog,	  mạng	  xã	  hội	  (Facebook,	  Instagram,	  Youtube…)	  và	  các	  ấn	  phẩm	  nội	  bộ.	  Tóm	  lại	  là	  ở	  đâu	  có	  chữ,	  ở	  đó	  
cần	  có	  bạn!	  
Một	  số	  bí	  kíp	  giúp	  bạn	  làm	  xiêu	  lòng	  team	  Traqué:	  
o Có	  kinh	  nghiệm	  viết	  lách	  và	  biên	  tập	  nội	  dung	  từ	  trước.	  	  
o Có	  kinh	  nghiệm	  quản	  lý	  và	  viết	  content	  cho	  các	  trang	  mạng	  xã	  hội.	  
o Tự	  tin	  trong	  khoản	  viết…	  đúng	  chính	  tả	  và	  dấu	  câu	  (chúng	  ta	  có	  thể	  cùng	  nhau	  tạo	  ra	  những	  giá	  trị	  lớn,	  

nhưng	  trước	  hết	  không	  thể	  coi	  thường	  những	  thứ	  đơn	  giản).	  
o Có	  khả	  năng	  giữ	  độ	  tỉnh	  táo	  cao	  để	  chắt	  lọc	  ý	  chính	  giữa	  hàng	  trăm	  chuyện	  tào	  lao	  diễn	  ra	  mỗi	  ngày	  	  

tại	  Traqué.	  
o Có	  khả	  năng	  làm	  việc	  độc	  lập	  và	  hướng	  đến	  kết	  quả	  (make	  it	  done).	  Traqué	  sẽ	  không	  để	  ý	  bạn	  phân	  

bổ	   thời	   gian	   như	   thế	   nào,	   ăn	   bao	   nhiêu	   bữa,	   ngủ	   bao	   nhiêu	   tiếng,	   đi	   loanh	   quanh	   phố	   bao	   nhiêu	  
vòng…	  Kết	  quả	  bạn	  tạo	  ra	  mới	  là	  quan	  trọng.	  

o Biết	  chút	  ít	  về	  thiết	  kế	  và	  làm	  clip	  là	  một	  điểm	  cộng	  to	  bự	  (nhưng	  không	  có	  cũng	  không	  sao,	  đừng	  lo	  
nha).	  

	  
Bạn	   chưa	  biết	   nhiều	   về	   Traqué?	   Tìm	  hiểu	   tụi	  mình	   qua	   bài	   viết	   “10	   sự	   thật	   thú	   vị	   về	   Traqué	   Studio”	  

http://traquestudio.vn/blogs/what-‐happens-‐in-‐traque/1000122221-‐10-‐su-‐that-‐thu-‐vi-‐ve-‐traque-‐studio	  nha.	  
	  

B. Yêu	  cầu:	  
o Phân	  tích	  tốt	  	  
o Sẵn	  sàng	  hợp	  tác	  và	  học	  hỏi	  kinh	  nghiệm	  từ	  mọi	  người,	  chủ	  động	  hợp	  tác	  với	  mọi	  người	  trong	  

nhóm.	  
o Thường	  xuyên	  tự	  thử	  thách	  bản	  thân	  với	  những	  ý	  tưởng	  mới.	  
o Đưa	  ra	  nhiều	  sáng	  kiến	  và	  bổ	  sung	  năng	  lượng	  cho	  nhóm.	  

	  
C. Thái	  độ	  	  

o Nhiệt	  tình;	  tích	  cực;	  sẵn	  sàng	  cống	  hiến	  	  
o Quan	  sát	  tốt	  	  
o Thiện	  chí	  và	  biết	  lắng	  nghe	  	  
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