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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NV MARKETING 
I. Yêu cầu chung: 

1. Nam từ 25 tuổi tới dưới 35 tuổi;  

2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, 

markrting, kinh tế thương mại. 

3. Ưu tiên: Có kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên Marketing. 

4. Mức lương: Hưởng theo phương án lương của đơn vị. 

5. Chế độ đãi ngộ: Có tiền ăn cơm trưa, thưởng Lễ, Tết. Hưởng đầy đủ các chế độ của 

người lao động theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT…) 

6.  Số lượng: 01 Nhân viên, làm việc tại văn phòng TTKDTT – Tổng công ty 28, số 177 

Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Website: belluni.com.vn hoặc agtex28.com.vn 

II. Mô tả công việc: 
1. Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai tổ chức các hoạt động marketing, báo 

cáo kết quả thực hiện và quyết toán các chi phí liên quan đến công tác marketing theo quy 

định của đơn vị 

2. Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên bán hàng trưng bày sản phẩm theo từng chương trình 

maketing cụ thể theo đúng định hướng đã được phê duyệt. 

3. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing cụ thể. 

4. Phối hợp với NVQL và NVBH trong việc quản lý các vật phẩm quảng cáo trên toàn hệ thống, 

phi hợp với P.TKSX phát triển sản phẩm mới, bao bì nhãn mác dựa trên các nghiên cứu và 

các khảo sát về tiêu dùng. 

5. Giám sát các hoạt động quảng cáo, đo lường giá trị đầu tư vào các phương tiện truyền 

thông 

6. Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức và tham gia các sự kiện để giới thiệu về sản 

phẩm, tham gia các show thời trang theo kế hoạch. 

7. Quản lý và khai thác fanpage, facebook, website, các trang bán hàng online liên kết với hệ 

thống như adayroi, chon.vn… tiếp tục nghiên cứu và phát triển mảng marking online để 

khai thác có hiệu quả. 

8. Xây dựng và tham gia giải quyết quy trình khiếu nại của khách hàng, báo cáo kết quả giải 

quyết khiếu nại khi có phát sinh cho chỉ huy các cấp. Lập các quy trình, biện pháp để cải 

tiến các hoạt động chăm sóc khách hàng của TTKDTT và triển khai thực hiện quy trình trên 

toàn hệ thống. 

9. Cập nhật kiến thức ngành nghề bằng cách tham dự các buổi hội thảo đào tạo; xem các ấn 

phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân, gia nhập vào tổ chức chuyên 

nghiệp của ngành nghề. 

III. Quyền hạn 

1. Hưởng quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động và theo phương án lương của 

TTKDTT, các chính sách đãi ngộ theo quy định của Tổng công ty. 

2. Tham dự giao ban cấp phòng và với lãnh đạo TTKDTT trong việc triển khai nhiệm vụ, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch của khu vực. 



3. Đề xuất với chỉ huy phòng và chỉ huy đơn vị các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng công tác được giao. 

4. Có quyền quyết định phương pháp làm việc phù hợp với chuyên môn từng công việc 

được giao. 

5. Có quyền đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác kinh doanh bán hàng. 

IV. Hồ sơ xin việc bao gồm: 

1. Đơn xin việc (viết tay hoặc đánh máy có chữ ký xác nhận của người xin việc);  

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương); 

3. Giấy khai sinh (bản sao, không phải bản Photo); 

4. Bằng cấp (bản sao, công chứng); 

5. Hộ khẩu (bản sao, công chứng); 

6. Chứng minh nhân dân (bản sao, công chứng); 

7. Chứng chỉ tin học, tiếng anh (bản sao) ( nếu có). 

8. Giấy khám sức khỏe (có xác nhận của Bệnh viên đa khoa cấp huyện, quận trở lên); 

9. 04 hình 3 x 4 (chụp chân dung, không tính hình đã dán trên hồ sơ). 

    Tất cả các bản công chứng đều không quá 6 tháng. 

   Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ: 
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