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(Ms. Quý: 0904270283/ email: tuyendung@scotsenglish.vn)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Triển khai và thực hiện kế hoạch Marketing chi tiết từ kế hoạch chiến lược tổng thể.
- Khảo sát; nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh; đánh giá và đề xuất áp dụng cho Công ty.
- Tổ chức sự kiện: Đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, kịch bản, phân công công việc, làm việc đối
tác, triển khai tổ chức sự kiện.
- Đảm bảo các chương trình, dự án, event công ty được thực hiện chuẩn xác và đạt hiệu quả cao theo ngân sách
được phân bổ.
- Sản xuất các vật phẩm, ấn phẩm Marketing về nội dung, thiết kế, in ấn, làm việc đối tác. Giám sát, thống kê số
lượng vật phẩm và ấn phẩm Marketing trên toàn hệ thống hàng tháng, nhận yêu cầu từ các chi nhánh và phối hợp
sản xuất, phân bổ xuống chi nhánh với phòng Quản lý dự án theo tiến độ.
- Lập kế hoạch và triển khai các kênh Marketing offline: Hệ thống nhận diện, biển bảng, chỉ dẫn tại các chi
nhánh; outdoor décor vào các dịp/chương trình đặc biệt trong năm; phướn/bandroll/standee…
- Hỗ trợ MKT cho các chi nhánh: Review kế hoạch từ chi nhánh, hỗ trợ chi nhánh triển khai các hạng mục.
- Phối hợp với các nhân sự trong P.MKT triển khai kế hoạch MKT đồng thời và đẩy mạnh trên tất cả các kênh để
đạt được KPI riêng và chung.
- Báo cáo và đánh giá hiệu quả kế hoạch Marketing.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Tiếng Anh cơ bản
• Đã từng làm các công việc được nêu ở phần mô tả công việc
• Thành thạo phát triển website trên nền tảng Woo-Commerce
• Có kiến thức về internet, sử dụng thành thạo các công cụ đăng bài trên web, có hiểu biết về HTML
• Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới theo xu hướng thị trường, có networking tốt để vận dụng trong công việc
• Có kiến thức chuyên ngành truyền thông, quảng cáo marketing, sales và Thương mại điện tử

QUYỀN LỢI
- Được hưởng chế độ lương thưởng cạnh tranh.
- Có cơ hội thăng tiến về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý
- Cơ hội làm việc ở môi trường chuyên nghiệp
- Các chế độ khác theo quy định của công ty và Luật Lao động.

HỒ SƠ BAO GỒM
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
- Giấy khai sinh bản sao;
- Giấy khám sức khỏe;
- 2 ảnh 3*4cm;
- Bằng cấp, bảng điểm photo công chứng;
- CV kê khai rõ kinh nghiệm làm việc
THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG
Tên công ty:

Công ty CP Scots English Việt Nam
Scots English Australia tự hào là thành viên của hệ thống
trường Scots English College, trụ sở tại Sydney, Australia-

Sơ lược về công ty

một trong 5 trường đào tạo Tiếng Anh hàng đầu tại
Australia, được NEAS – tổ chức kiểm định chất lượng giáo
dục Tiếng Anh uy tín tại Australia và trên toàn thế giới cấp
chứng chỉ công nhận chất lượng.

Website:

http://www.scotsenglish.vn

