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Ngày: 28/07/2022 

TUYỂN DỤNG 

NHÂN VIÊN MARKETING 

I. Thông tin chung 

1. Vị trí tuyển dụng : Nhân viên Marketing 

2. Số lượng  : 03 người  

3. Địa điểm làm việc : Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

4. Thời gian làm việc : Toàn thời gian. 

5. Mức lương  : Từ 9,000,000 đồng 

 

II. Mô tả công việc 

- Xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu công ty. 

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: xây dựng chiến lược, chiến lược 

Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng. 

- Thiết kế và quản lí website công ty. 

- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các 

kênh Online: Webstie, Google, Facebook, Zalo, Linked In, … 

- Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh 

Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra. 

- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital 

Marketing bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả. 

- Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và 

chất lượng quảng cáo. 

- Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital. 

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra. 

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận. 

 

III. Yêu cầu công việc 

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, 

công nghệ thông tin, … 

- Có kiến thức về SEO, Google Analylist và Webmaster Tool, … là một lợi thế 

- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật. 

- Yêu thích viết lách, chia sẻ và mạng xã hội. 

- Kỹ năng làm việc độc lập, nhanh nhạy trong xử lí vấn đề. 

- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt. 

 

IV. Quyền lợi làm việc 

-  Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. 

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.     

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.     

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.     

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. 

 

V. Cách thức ứng tuyển 
- Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về email: Hr@ltsvn.com – Ms.Trúc hoặc liên hệ 

hotline 0868-662-665. 

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2022. 

 

Xin cám ơn Quý Anh/Chị đã quan tâm.  

Trân trọng. 


