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BẢNG MÔ CÔNG VIỆC
Nhân viên Digital Marketing (Ads)
I. THÔNG TIN CHUNG

 Mã số công việc:

M04

 Chức vụ:

Nhân viên

 Bộ phận:

Marketing

 Tính chất công việc:

Giờ hành chính (Sáng: 08:00 - 11:30, Chiều: 13:00 - 17:00)

 Hình thức làm việc:

Toàn thời gian cố định

 Nơi làm việc:

TP. Hồ Chí Minh

 Mức lương cơ bản:

7.000.000 - 10.000.000 vnđ

II. YÊU CẦU/ TIÊU CHUẨN

 Giới tính:

Nam/Nữ

 Độ tuổi:

20 - 30 tuổi

 Trình độ:

Từ TC trở lên các chuyên ngành Marketing, CNTT,...

 Ngoại ngữ:

Tiếng anh cơ bản

 Tin học:

Tin học văn phòng

 Kinh nghiệm:

01 năm trở lên ở vị trí tương đương, biết SEO là một lợi thế

 Sức khỏe:

Tốt

III. KỸ NĂNG

 Có khả năng chịu được áp lực.
 Có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, trách nhiệm, tự chủ trong công việc.
 Có tính học hỏi và sáng tạo cao.
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 Có kỹ năng giao tiếp tốt trên nền tảng cơ sở một nền văn hóa cơ bản tốt.
 Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác làm việc.
 Chu đáo, cẩn trọng, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó.
IV. PHẠM VI CÔNG VIỆC

 Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo facebook ads, google adwords,.. chi tiết phù hợp
với chiến dịch marketing của công ty.
 Lên ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
 Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên facebook, google adwords,... theo ngân
sách được duyệt.
 Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
 Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của cac
chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra
 Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.
 Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh công ty.
 Phối hợp với các bộ phận để tổ chức các chiến dịch truyền thông quảng cáo.
 Quản lý giám sát các hình thức thuê ngoài và các hình thức quảng cáo khác.
V. QUYỀN LỢI

 Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
 Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
 Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ cho thực hiện công việc.
 Được công ty hỗ trợ chi phí gửi xe, cơm trưa.
 Được tham gia BHXH, BHYT khi là nhân viên chính thức và hưởng đầy đủ các chế độ
phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy chế công ty.
 Chế độ tăng lương theo định kỳ trong năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát
triển công ty.
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 Được hưởng lương tháng 13, lương thâm niên theo quá trình lao động, thưởng theo kết
quả hoạt động kinh doanh.
 Được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng luật định.
 Có cơ hội được làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

3/3

