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Mô tả công việc

 Xây dựng, triển khai, giám sát và tối ưu hiệu quả các chiến lược, sự kiện, chương trình
Marketing và truyền thông theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 Nghiên cứu, phân tích thị trường
 Tìm kiếm , trao đổi hợp tác với các đối tác để tổ chức sự kiện liên quan tới làm đẹp, phụ nữ
 Tìm kiếm, trao đổi vị trí đặt poster, bandroll ...ngoài thị trường
 Tổ chức sự kiện
 Lập báo cáo kết quả công việc và kế hoạch marketing hàng tuần của nhóm cho Trưởng phòng
Sale marketing.
 Xử lý các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Quyền lợi được
hưởng

 Lương cứng tùy theo khả năng và kinh nghiệm
 BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, du lịch, sự kiện team
building của công ty
 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng

Yêu cầu khác

 Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
 Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, bất động sản là 1 lợi thế.
 Có mối quan hệ tốt với truyền thông báo chí, đối tác quảng cáo
 Có thể đi công tác xa.
 Ưu iên ứng viên có khả năng ngoại ngữ tốt.

Hồ sơ bao gồm

 Đơn xin việc.
 Sơ yếu lý lịch.

 Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 Các bằng cấp có liên quan.
**** Ứng viên khi phỏng vấn chỉ cần mang theo CV bản tiếng việt hoặc tiếng anh. Đạt phỏng
vấn sẽ bổ sung những hồ sơ còn lại
Hình thức nộp
hồ sơ
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