
JD Marketing
Bảng mô tả công việc Marketing

Hoạt động vận hành
• Lên kế hoạch và triển khai các kênh Market-
ing online (tập trung vào Facebook & Google)
• Viết content trên fanpage chính thức và 
viral content ra các trang vệ tinh. Thực hiện 
một số công việc về sáng tạo (lên ý tưởng 
concept, nội dung bài viết, các chiến dịch xã 
hội,..) 
• Tham gia vào công tác vận hành và tổ chức 
sự kiện event, minishow, workshop…
• Đóng góp và chia sẻ ý tưởng sản xuất con-
tent (idea) trên youtube
• Làm việc với đối tác thứ 3: hình ảnh, editor, 
báo chí, truyền hình, photographers..
• Duy trì hoạt động của các kênh thương mại 
điện tử như tiki, lazada, shopee…
• Vận hành email marketing
• Xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng 
bằng Chatbot, gửi tin nhắn QC thông qua 
chatbot
• Vận hành, quản trị, chăm sóc hệ thông web-
site
• Đảm nhiệm Tele marketing, gọi điện chăm 
sóc khách hàng VIP, đại lý hoặc mời tham gia 
tổ chức sự kiện thường niên/ event/ workshop 
của GUO
• Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với 
yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

• Được tham gia vào các dự án nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm, customer insight, đối 
thủ canh tranh, customer journey, branding, 
truyền thông cấp doanh nghiệp!
• Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ: 
Team work, Đánh giá chéo các bộ phân và 
nhân viên khác.
• Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, lên lịch phỏng 
vấn và marketing du kích.
•Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng 
cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi
• Được đào tạo PSD: sửa hình ảnh fb, ảnh 
thumnail và các website

• GIAI ĐOẠN 1
    + Thời gian thử việc: 30 ngày
    + Lương thử việc: 5.000.000đ
• GIAI ĐOẠN 2
    + Thời gian đào tạo: 9 tuần
    +  Lương căn bản: 6.000.000đ
• GIAI ĐOẠN 3
    + Hợp đồng chính thức: 1 năm
    + Lương căn bản: 7.000.000đ

Khối lượng công việc và nội dung đào tạo sẽ 
được gia tăng theo mỗi tuần!

Hoạt động phát triển

Đào tạo và thử việc

Chào mừng bạn đến với GUO - Mỹ phẩm xanh sạch. Đây là chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự 
marketing, các bạn ưng tuyển thành công sẽ có cơ hội được học và thực hành có lương trong lĩnh vực 
digital marketing! Số lượng công việc được bàn giao theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào năng lực của 
nhân viên. Từ đó cũng quyết định được mức lương và mức thưởng tương ứng!
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Năng lực & Kỹ năng
• Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: 
WORD, EXCEL, POWER POINT
• Khả năng viêt lách tốt
• Khả năng làm việc Cá nhân và Team Work tốt
• Am hiểu về mỹ phẩm sẽ là lợi thế
• Học hỏi và phát triển
• Làm việc nhóm
• Cam kết
• Lập kế hoạch và tổ chức
• Liên tục cải tiến

Thời gian và Địa điểm
• Thời gian: 8AM – 5PM từ Thứ 2 đến Thứ 7 (thứ 
7 làm việc nửa buổi)
• Địa điểm: 197 Võ Văn Tần, Quận 3, HCM

CV gửi về Email: company.guo.vn@gmail.com
Tiêu đề Email: [Vị trí ứng tuyển] [Tên] [Năm 
sinh]
Phone: 0978 938 819 / 0977 807 771

CÁC YÊU CẦU ĐẶC BIỆT KHÁC
+ Giới tính: NỮ - 1995-1999
+ Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
+ Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao

1. Môi trường làm việc:
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng 
động – thân thiện, chuyên nghiệp, hệ
thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ 
hội thăng tiến theo năng lực.

2. Hưởng các chế độ:
a. Được đào tạo và thực hành từng module 
trong thời gian 9 tuần.
b. Lương , thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm 
việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án,
thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp 
loại thi đua.
c. Lương: Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa 
trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế
tăng lương định kỳ theo đánh giá thực hiện 
công việc.
d. Đãi ngộ, Phúc lợi:
e. Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm 
đau, thai sản,…
f. Phụ cấp: có chế độ công tác phí theo quy 
định
g. Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định 
của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
h. Giờ làm việc : Theo giờ hành chính (thứ 7 
nửa buổi)

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 
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Thank You


