
THỰC TẬP SINH TRIỂN LÃM - 
HƯỚNG DẪN TOUR & HỖ TRỢ SẢN XUẤT 

Work Room Four là một studio thiết kế đa ngành và phòng trưng bày nghệ thuật có trụ sở tại Hà Nội, 
hiện chúng tôi đang tìm kiếm thực tập sinh nhằm hỗ trợ cho triển lãm sắp tới, được kết hợp tổ chức với 
một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Bạn có quan tâm đến nghệ thuật, thiết kế, tổ chức sự kiện và mong 
muốn trở thành một phần của ban tổ chức?

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM - TRƯỚC TRIỂN LÃM
Bạn sẽ làm việc với các designers và nhân viên của Work Room Four để xây dựng triển lãm. Chúng tôi sẽ 
cần bạn hỗ trợ trong các công việc marketing, làm việc với các nhà cung cấp và quản lý triển lãm nhằm 
đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ trong suốt thời gian mở cửa.

• Điều phối và tham gia sắp đặt, bày trí triển lãm
• Phân phát tài liệu marketing 
• Giao, nhận hàng hóa
• Tìm nguồn cung ứng vật liệu và các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu
• Hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản xuất và lắp đặt

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM - TRONG TRIỂN LÃM
• Giữ cho triển lãm sạch sẽ và gọn gàng
• Hướng dẫn và giúp đỡ khách tham quan quanh triển lãm
• Giám sát các vật liệu, thiết bị của triển lãm
• Trông coi các tác phẩm triển lãm
• Bổ sung, thay thế các đồ dùng liên quan đến triển lãm khi hết
• Đón khách thăm quan
• Trả lời những câu hỏi liên quan đến triển lãm và là bộ mặt đại diện tại triển lãm

YÊU CẦU
• Có thể làm việc vào cuối tuần
• Khả năng viết và nói tiếng Anh, tiếng Việt tốt
• Quản lý thời gian tốt, có thể đáp ứng deadlines đúng hạn
• Làm việc hiệu quả và đáng tin cậy - đạo đức làm việc tốt
• Giao tiếp rõ ràng, trung thực 
• Kỹ năng quan hệ khách hàng tốt để liên lạc với các nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà cung cấp
• Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tốt với khách tham dự triển lãm
• Chú ý đến các tiểu tiết và cách tổ chức
• Khả năng đa nhiệm và làm việc theo deadlines chặt chẽ
• Và một tình yêu dành cho nghệ thuật

ĐIỂM CỘNG
• Kỹ năng thiết kế kỹ thuật số trên các nền tảng như Adobe Illustrator hoặc Adobe Photoshop
• Kỹ năng dịch thuật tốt
• Kỹ năng chụp ảnh
• Kỹ năng làm truyền thông, marketing

LỢI ÍCH
• Cơ hội tuyệt vời để phát triển các kỹ năng trong một môi trường có nhịp độ nhanh và đầy sáng tạo cao
• Tích lũy kinh nghiệm trực tiếp trong hệ thống vận hành của một không gian nghệ thuật
• Giấy chứng nhận tham gia thực tập, cũng như reference để thêm vào CV
• Chúng tôi hỗ trợ tiền mặt cho tất cả thực tập sinh, tùy thuộc vào số giờ làm việc

Vị trí này dành cho cả ứng viên làm việc bán thời gian và toàn thời gian, và sẽ bao gồm một số giờ cuối 
tuần. Vui lòng gửi thư xin việc đến hello@workroomfour.com giải thích lý do tại sao bạn nghĩ mình phù 
hợp với vị trí thực tập này, vui lòng bao gồm thời gian bạn có thể làm việc trong tuần, cùng với CV và 
portfolio nếu bạn có. Vui lòng gửi thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi trước ngày 27 tháng 6 năm 
2022.

EXHIBITION INTERNS - TOUR GUIDES & 
PRODUCTION SUPPORT
 
Work Room Four is a Hanoi based multidisciplinary art and design studio/gallery, and we are looking 
for interns to assist with an upcoming exhibition with an international NGO based in Hanoi. Are you 
interested in art, design, organising and being part of the behind the scenes team?

DUTIES AND RESPONSIBILITIES - PRE EXHIBITION
You’ll be working with the Work Room Four in house designers and staff to set up the exhibition. 
We’ll want your help with marketing, liaising with suppliers and to keep the exhibition running 
smoothly and giving tours on the days it will be open.

• Organising and installing exhibition elements
• Distributing marketing materials
• Taking deliveries
• Running errands related to sourcing and supplies
• Assisting with quality control for production and installation

DUTIES AND RESPONSIBILITIES - DURING EXHIBITION
• Keeping the exhibition clean and tidy
• Guiding and helping visitors around the exhibition
• Supervising exhibition elements
• Welcoming guests
• Replenishing exhibition components
• Answering questions and being the public face of the exhibition

REQUIRED
• Available for weekend work
• Good spoken and written English and Vietnamese
• Excellent time management, be able to meet deadlines
• Efficient and reliable - good work ethic
• Clear communicator, honest and diplomatic
• Good customer relationships skills for liaising with artists, designers and suppliers
• Strong interpersonal skills to communicate with exhibition guests
• Excellent attention to organisation and detail 
• Ability to multitask and work under tight deadlines 
• A love for the arts

DESIRABLE
• Some digital design skills such as Adobe Illustrator or Adobe Photoshop
• Good translation skills
• Photography skills
• Social media marketing skills

BENEFITS
• Great opportunity to develop skills in a fast-paced, highly creative environment
• Earn first-hand experience in operational system of an art space
• Certificate of internship participation - reference
• We offer cash stipends for all interns, depending on working hours

This position is available for part-time and fulltime candidates, including weekend hours. Please send 
a cover letter to hello@workroomfour.com explaining why you think you are suitable for this 
internship position, including the hours you are available for work, alongside your CV and 
portfolio if you have one. Please send your details to us by 27th June 2022.
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