THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Công ty REACH tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:
Vị trí:

CONTENT EXECUTIVE (02 vị trí)

Báo cáo cho:

CONTENT MANAGER

Địa điểm làm việc:

55 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, HCM

I/ CÔNG VIỆC:
-

Phát triển các ý tưởng sáng tạo, xây dựng thông điệp, chiến lược nội dung cho các dự
án của khách hàng

-

Phối hợp với bộ phận thiết kế để sáng tạo các nội dung hình ảnh trực quan phục vụ cho
việc xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông

-

Tham gia lập kế hoạch chi tiết các dịch vụ tiếp thị trực tuyến (TTTT) cho khách hàng bao
gồm: email marketing, social marketing, online media, search marketing, quản trị nội
dung cho các trang web và các trang mạng xã hội của khách hàng.

-

Tham gia thảo luận đề xuất ý tưởng thực hiện các dự án cho khách hàng.

-

Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực TTTT và chủ động đề xuất ứng
dụng nhằm đem lại ý tưởng và dịch vụ mới cho khách hàng.

-

Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm media booking), và đánh
giá khả năng cũng như chất lượng để lựa chọn trong quá trình thực hiện dự án.

-

Trực tiếp làm việc, thương lượng, giám sát các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm online
và offline media) trong suốt quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo chất lượng và mức
lợi nhuận mục tiêu của công ty.

-

Chủ động tìm tòi nghiên cứu những kiến thức về thương hiệu, kiến thức xã hội, chia sẻ
với các bộ phận liên quan

II/ YÊU CẦU:
-

Tốt nghiệp Đại học, ngành liên quan

-

Có từ 1 - 2 năm ở vị trí tương đương ở các công ty quảng cáo chuyên nghiệp.

-

Có hiểu biết, kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với các cộng đồng mạng xã hội (Social
communities), người nổi tiếng (KOLs)

-

Có kiến thức về tiếp thị và truyền thông tiếp thị tích hợp.

-

Kiến thức chuyên sâu về Search Marketing và Social Marketing.

-

Đam mê ứng dụng kỹ thuật và truyền thông số.

-

Tiếng Anh thành thạo

III/ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
Lương:

Theo quy định công ty.

Chế độ khác :

Theo quy định công ty.

Thông tin liên hệ:
-

Email: hr.recruitment@squaregroup.com.vn
Phone: 08. 38421 558 – ext. 306 (Ms. Trúc Nguyễn)

Phòng nhân sự sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.
PHÒNG NHÂN SỰ

