
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG TUYỂN DỤNG 

NHÂN VIÊN MARKETING 
Website: ductuong.com.vn/gioi-thieu/ 

Adress: 480B, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, Tp.HCM 

Số lượng: 2 người  

Salary: Thỏa Thuận  

 

1. Mô tả công việc:  

- Phát triển các chương trình tiếp thị với khách hàng, đối tác 

+ Hoạt động thương mại điện tử 

+ Quản lý các quy trình về quà tặng khuyến mãi 

 - Quản lý nội dung trang web của công ty, viết content cho các nội dung quảng cáo, các hoạt 

động/ chiến dịch PR của công ty, tổ chức bản tin tháng (newsletter) của công ty. 

- Phụ trách lên các nội dung, ý tưởng thiết kế chương trình (banner, landing page) để làm việc 

với team design. 

- Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng đưa ra ý tưởng Marketing.  

+ Điều phối các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo. 

- Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch Marketing, kế hoạch quảng cáo.  

+ Trực tiếp thực hiện quảng cáo qua các nền tảng Digital (Facebook, Google, Titok,..) Theo 

dõi và tối ưu hóa quảng cáo trên các kênh thông tin/ nền tảng.. 

2. Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, kinh tế 

 Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc có kinh 

nghiệm về Sale 

 Giọng nói chuẩn, lưu loát, dễ nghe, truyền cảm, kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời 

nói tốt. 

 Biết cách Lập kế hoạch kinh doanh và bám sát kế hoạch.  

 Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm. 

 Có trách nhiệm với công việc, chịu khó, cẩn thận, nhanh nhạy và bảo mật tốt. 

3. Đãi ngộ: 

 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT,BHXH...) 

 Được tham gia du lịch thường niên của công ty. 

 Tham gia các sự kiện của Công ty. 

 Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định Công ty. 

 

 HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

- Đơn xin việc;  

- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây;  

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị côngtác);  

- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp;  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

 

 PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN 

- Gửi CV về mail: hothithanhtuyen00@gmail.com 

- Điện thoại: Ms Tuyền - 0911873033 

mailto:kimxuyenss123@gmail.com

