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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 
 
BIÊN TẬP VIDEO 
 
Việc làm toàn thời gian. Hà Nội, Việt Nam. 
 
Biên tập video là người chịu trách nhiệm xử lý và chỉnh sửa cảnh quay video 
thành các sản phẩm cuối cùng phù hợp để sử dụng trên phương tiện truyền 
thông xã hội, nền tảng phát trực tuyến và truyền hình. Công việc chỉnh sửa thực 
hiện cho cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Người phụ trách có thể 
làm việc 15-30 dự án cùng một lúc. Người biên tập video làm việc với đội 
marketing trong suốt quá trình sản xuất và báo cáo với giám đốc sáng tạo. Người 
biên tập phải có khả năng chỉnh sửa video để phù hợp với các đối tượng khác 
nhau, cũng như khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, có thời hạn hoàn 
thành công việc. Phản hồi và yêu cầu thay đổi diễn ra thường xuyên, vì vậy bạn 
cần có sự linh hoạt và khả năng thích ứng. Thông thạo phần mềm chỉnh sửa là 
điều bắt buộc. Kỹ thuật vững vàng trong các lĩnh vực sản xuất video khác là lợi 
thế. 
 
Yêu cầu cơ bản  
 

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành làm phim, sản xuất video, thiết kế đồ 
hoạ hoặc lĩnh vực liên quan  

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sản xuất và biên tập video bằng phần mềm 
Adobe Premiere Pro 

• Sử dụng tiếng Việt thành thạo, tiếng Anh giao tiếp  
• Kỹ năng chỉnh màu  
• Kỹ năng xử lý tiếng và hiệu ứng âm thanh  
• Portfolio thể hiện các sản phẩm đã thực hiện ở nhiều định dạng  

 
Ưu tiên  
 

• Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Creative Cloud  

• Có kinh nghiệm làm việc trên Adobe After Effects  
• Cẩn thận trong từng chi tiết  
• Sử dụng mạng xã hội thường xuyên và liên tục cập nhật các xu hướng 

mới  
• Có khả năng tham chiếu văn hóa và bản năng sáng tạo để luôn dẫn đầu 

xu thế 
 
Nghĩa vụ & Trách nhiệm  
 

• Xem lại tất cả các đầu việc và deadlines được giao vào đầu mỗi ngày  

• Lưu trữ các tệp video gốc và tệp b-roll có hệ thống trên các máy chủ của 
công ty 

• Chỉnh sửa video gốc mỗi ngày, theo yêu cầu 
• Xuất video cho các nền tảng khác nhau, với các tỷ lệ khung hình và kích 

thước tệp khác nhau nếu cần 
• Thêm phụ đề bằng cách sử dụng .srt hoặc chèn vào, theo yêu cầu 
• Thêm đồ họa video theo yêu cầu, làm việc độc lập hoặc với nhóm thiết 

kế đồ họa 
• Họp với đội marketing, giám đốc sáng tạo và người quay phim chính 
• Đọc tóm tắt dự án và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng 
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Quyền lợi  
 

• Giảm giá thẻ tập gym (phòng tập cách văn phòng 1 phút đi bộ)  
• Chi trả toàn bộ bảo hiểm  
• Nghỉ phép và nghỉ ốm theo quy định  
• Đồ ăn nhẹ, cà phê và đồ uống được phục vụ trong văn phòng  
• Miễn phí gửi xe  
• Lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm  
• Không làm việc cuối tuần / thời gian làm việc linh hoạt 

 

NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN 
 
Gửi portfolio cùng với CV/ cover letter của bạn đến email jobs@fourdozen.com. 
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VACANCY 
 

VIDEO EDITOR 
 

Full Time. Hanoi, Vietnam 
 
The video editor is responsible for processing and editing video footage into 
finalized productions suitable for use on social media, streaming platforms, and 
television. Editing work includes tasks for both internal and external clients, and 
the editor may be working on 15-30 projects at once. The video editor works 
with the marketing team throughout the production process and reports to the 
creative director. The ability to edit videos for different audiences is essential, as 
is working in a high pressure, deadline-driven environment. Feedback and 
requests for changes are frequent, and so flexibility and adaptability are central 
to the role. Fluency with editing software is a must, and strong technical skills in 
other areas of video production is preferred. 
 
Basic Qualifications 
 

• University degree in filmmaking, video production, graphic design or a 
related field. 

• At least 2 years of experience producing and editing videos using Adobe 
Premiere Pro. 

• Professional working proficiency in Vietnamese. Conversational 
proficiency in English. 

• Color correcting skills 
• Sound and audio effects processing skills 
• Strong portfolio showcasing video editing work for multiple formats 

 
Preferred Qualifications 
 

• Familiarity with Adobe Creative Cloud software. 
• Experience working with Adobe After Effects. 
• Impeccable attention to detail 
• Avid consumer of social media and constantly up to date on emerging 

trends 
• Has the cultural reference points and creative instinct to stay on the 

cutting edge 
 
Duties & Responsibilities 
 

• Review all assigned tasks and deadlines at the beginning of each day 
• Keep original video files and b-roll organized on company servers 
• Edit original video each day, on demand 
• Export video for different platforms, with different aspect ratios and file 

sizes as necessary 
• Add subtitles either using .srt or burned in, as requested 
• Add video graphics as requested, working independently or with the 

graphic design team 
• Meet regularly with the marketing team, creative director, and lead 

videographer 
• Read project briefs and have a clear understanding of client needs 

 
 
The Icing on the Cake 
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• Discounted rates at the gym (1 minute from our office) 
• All your insurance covered (you can breathe easy) 
• Vacation time and sick days to refresh and relax 
• When at the office, free snacks, coffee and drinks 
• Free parking 
• Competitive salary based on experience 
• No weekend work / flexible working hours 

 

HOW TO APPLY 
 
Send your creative portfolio along with CV/cover letter to jobs@fourdozen.com. 
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