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 Yêu cầu công việc cụ thể:
Trách nhiệm trong công việc
1. Marketing sản phẩm công ty ra thị trường

Công việc cụ thể
 Làm quen với trình diện website công
ty.
 Nhận data từ công ty từ đó đưa ra ý
tưởng và thiết kế 1 banner hoàn thiện.
 Đăng các bài viết về chương trình du
lịch, vé máy bay và các thông tin du lịch
hữu ích cho người xem trên website
cũng như fanpage của công ty.
 Cùng với điều hành tour xây dựng
chương trình du lịch hấp dẫn với giá cả
hợp lý đến với người tiêu dùng.
 Làm SEO và Adwords cho công ty.
 Email marketing.
 Thiết kế video công ty để quảng bá.

 Năng lực và kinh nghiệm cá nhân:
Yêu cầu chung






Độ tuổi từ 20-30.
Ưu tiên ứng viên đang học hoặc đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn
(ĐH Quốc Gia Hà Nội) và đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành marketing đại học Kinh
Tế.
Tiếng anh cơ bản.
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tiêu chuẩn yêu cầu marketing online.





Quản trị được website.
Lên kế hoạch và triển khai được chiến lược SEO cho website.
Làm email marketing.
Biết tổ chức các sự kiện trên trang mạng xã hội.



Thiết kế được video. (k bắt buộc)

Kỹ năng cần có.




Viết nội dung chương trình (bắt buộc).
Thu thập và kiểm tra dữ liệu.
Thiết kế đồ họa (nếu có được ưu tiên).

