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Together we progress

Chuyên viên Digital Marketing 

Executive Mô tả công việc 

 Thực hiện chương trình Marketing cho các dịch vụ chứng khoán của Công ty theo mục

tiêu phát triển do Trưởng phòng giao.

 Phối hợp với các đơn vị marketing, truyền thông để thực hiện các chiến dịch truyền 

thông, quảng cáo, tài trợ theo sự phân công của Trưởng bộ phận

 Đánh giá tính khả thi của từng khoản chi phí PR và tiến hành thực hiện đảm bảo hiệu 

quả của các chiến dịch marketing trong tương lai để báo cáo cho trưởng bộ phận.

 Thực hiện các cuộc khảo sát về khách hàng và nghiên cứu thị trường để thu thập phản 

hồi của họ trong việc đáp ứng nhu cầu và đề xuất các sản phẩm mới để trưởng bộ phận 

xem xét.

 Nghiên cứu và phân tích các đối thủ cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, nhận

phản hồi nội bộ nhằm xác định các nhu cầu khác của khách hàng để đưa ra các đề xuất 

phù hợp cho Trưởng bộ phận xem xét. 

 Viết nội dung tin tức, quảng cáo trình trưởng bộ phận duyệt. 

 Quản lý website theo sự phân công của trưởng bộ phận.Trực tiếp thực hiện các kế hoạch 

PR, quảng cáo trên các kênh Digital Marketing nhằm quảng bá hình ảnh và sản phẩm 

của Công ty. 

 Định vị và phát triển thương hiệu, sản phẩm trên website, diễn đàn, Facebook, 

Wordpress và các mạng xã hội khác và báo cáo trưởng bộ phận.

 Tham gia xây dựng các chính sách, quy trình của Phòng Marketing và đảm bảo tuân thủ 

các quy định của Tập đoàn và Công ty.

 Thực hiện các báo cáo theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Yêu cầu 

 Bằng Cử nhân về Digital Marketing hoặc các lĩnh 

vực liên quan khác.

 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm phòng Digital 

Marketing, ưu tiên lĩnh vực ngân hàng hoặc chứng 

khoán và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. 

 Kỹ năng tư duy tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm.

 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

 Tác phong làm việc kỷ luật cao, cẩn thận, nghiêm 

túc trong công việc. 

 Kỹ năng giao tiếp tốt

 Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng sắp xếp công 

việc tốt.

Quyền lợi

 Lương thỏa thuận

 Bảo hiểm theo Luật hiện hành 

 Ăn trưa 

 Thưởng hiệu suất
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