[TÌM KIẾM PARTNER ĐAM MÊ TIẾNG ANH & DU LỊCH]
(Nội dung tuyển dụng như phía dưới tạo sự thú vị cho các em sinh viên)


Số là Tèo thấy dạo nì khách du lịch đến thành phố mình đông hơn, zui hơn những năm
trước nhưng món ăn du lịch ở Sài Gòn chưa nhiều, chưa thật đặc sắc. Thiết nghĩ chẳng
liên quan gì đến mình nên Tèo cứ MAKENO (mặc kệ nó).



Một ngày nọ, khi đang lân la ở các tụ điểm English club - công viên, Tèo nghĩ sao mình
không làm gì cho thành phố nhỉ. Nếu thiết kế tour cho khách nước ngoài, Tèo vừa có cơ
hội học tiếng tây tiếng ta, vừa kiếm thêm được chút đồng ra đồng vào. Ăn mì gói hoài
nhan sắc tàn phai quá !



Thế là Tèo quyết định làm tour chạy xe máy chở người nước ngoài đi chơi, lăn bánh vô
những con hẻm đậm chất SG, thưởng thức ly cafe sữa đá ngon ơi là ngon. Té ra thành
phố mình còn nhiều nơi đẹp thiệt.



Nay do muốn đẩy nhanh dự án, Tèo đăng tin tìm các bạn có chung ý tưởng. Chúng mình
sẽ làm một đội - Fast and Furious !

Nhiệm vụ cộng tác viên:
a) Phần cơ bản:
Cùng Tèo và các thành viên khác lên ý tưởng, thiết kế tour dẫn du khách. Tour được
thiết kế khác lạ để hấp dẫn mí bạn nước ngoài.
Dẫn tour chính cho đoàn hoặc driver kèm tour guide cho từng du khách, tùy vào khả
năng của các bạn.
b) Phần mở rộng, dành cho các mem nào tâm huyết:
Làm e-marketing/design trên web, các diễn đàn du lịch nước ngoài.
Viết bài bằng tiếng Anh cho các chuyên mục của nhóm.
Quyền lợi:


Các bạn sẽ nhận được tiền công tác cho mỗi lần dẫn tour tùy vị trí



Được chia sẻ lợi nhuận nếu tham gia thiết kế tour hoặc làm các công việc ở phần mở rộng



Được thực hành tiếng Anh với du khách



Hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa người Sài Gòn.

Hồ sơ giấy tờ:
Các bạn cung cấp ít thông tin để Tèo hiểu thêm về các bạn nhé (ưu tiên viết bằng tiếng Anh)


Cover letter



CV (có hình)
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Web: www.backpackerbiketours.com
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