Thông tin tuyển dụng
Vị trí

Chuyên viên Marketing - Hà Nội – Cty Đồ Uống có cồn Nhập Khẩu

Số lượng tuyển

02

Giới tính

Nam/Nữ

Độ tuổi

25 tuổi trở lên

Ngành nghề

Marketing

Tỉnh/Thành phố

Hà Nội

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các Chương trình khuyến mại & Chiến dịch quảng
cáo truyền thông nhằm đảm bảo kinh doanh, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu
và tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh.
- Tham gia đóng góp phát triển sản phẩm/ dịch vụ và phương án kinh doanh các sản
phẩm/ dịch vụ của Công ty
- Thực hiện các hoạt động liên quan tới nghiên cứu thị trường, khảo sát nhu cầu và phân
tích hành vi người tiêu dùng.
- Quản lý và phát triển các Social Network: Facebook Fanpage, Instagram, Youtube, Zalo
- Xây dựng các Social Campaign (Giveaway, Game...) để thu hút và tăng tương tác với
cộng đồng và thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp lên từng dòng sản phẩm của Công ty
- Xây dựng nội dung và sáng tạo ý tưởng cho content marketing
- Biên tập đăng tin/ bài nội dung của Công ty hoạt động lên webiste theo đề tài được
quản lý yêu cầu, nội dung quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Công ty
- Biên tập chỉnh sửa hình ảnh đưa lên webiste, mạng xã hội
- Biên tập tin bài liên quan đến chức năng, dịch vụ của Công ty lên website
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng Marketing

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ uống, nhà hàng/khách sạn là một
lợi thế.
- Am hiểu thị trường đô uống (đặc biệt là đồ uống có cồn cũng như các sản phẩm xa sỉ
khác), có khả năng đưa ra các chương trình promotion hiệu quả.
- Có khả năng quản lý, điều phối tốt, Tiếng Anh khá.
- Có tư duy tốt về thẩm mỹ, phong cách
- Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng văn phòng của Google
- Có đam mê với ngành Digital Marketing, có kỹ năng làm Content Marketing và nắm bắt
các xu hướng làm Content Marketing mới
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Marketing, có kinh nghiệm trong ngành F&B
là một lợi thế
- Có tư duy logic và khả năng nghiên cứu độc lập

Trình độ

Trung đến cao cấp trở lên.

Kinh nghiệm

1 năm

Mức lương

Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Full time

Thời gian thử việc

1 đến 2 tháng

Chế độ khác

- Được hưởng đầy đủ các chế dộ đãi ngộ theo thỏa thuận.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, tôn trọng khả năng làm việc
độc lập, sáng kiến và đóng góp.
- Tham gia các sự kiện, hoạt động do công ty tổ chức hàng năm như: nghỉ mát, tiệc công
ty,….

Yêu cầu hồ sơ

- Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của địa phương )
- Nộp CV tóm tắt quá trình công tác và năng lực, kinh nghiệm bản thân. Ngoài hồ sơ ghi
rõ vị trí ứng tuyển.
- Tham chiếu nhân: ít nhất 2 người theo yêu cầu sau khi được trúng tuyển.

Hình thức nộp hồ sơ

- Qua Email: maianh.kt7984@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ

Chậm nhất ngày 30/06/2020

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG:
Nhà tuyển dụng có trụ sở tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, đã hoạt động trong công nghiệp nhập khẩu
và phân phối các loại bia, rượu ngoại nhập uy tín tại Việt Nam trong vòng 20 năm qua.

