
 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE 

                        

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vietnam Groove thông báo tuyển dụng vị 

trí việc làm như sau: 

1. DIGITAL MARKETING MANAGER 

• Mô tả công việc 

 

- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing: định 

hướng kế hoạch cho Digital Marketing 

- Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số; quản lý, vận hành và 

theo dõi tương tác trên homepage của Website, Facebook, Zalo… 

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo và các hoạt động tương tác trên các 

kênh Digital Marketing. 

- Triển khai các Ads trên các kênh onlie: Google, Facebook và các kênh Digital khác 

để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho các dự án BĐS Công ty phân phối. 

- Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả 

quảng cáo trực tiếp: Tăng Lead hoặc giảm chi phí/Lead 

- Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông 

số (Google Adwords, Facebook, SEO web) 

- Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh Công ty trên các kênh truyền thông số; giám sát 

hiệu quả SEO trên hệ thống Website Dự án Công ty đang chạy 

- Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động SEO, Google Adwords và các hình thức 

chạy Ads khác. 

- Liên tục cập nhật insight khách hàng tiềm năng cũng như những thay đổi trên các 

phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing 

- Phân bổ ngân sách có hiệu quả, đánh giá các báo giá, kiểm soát chi phí dựa trên các 

dịch vụ cung ứng và kiểm soát các định hướng chiến lược. 

 

- Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh để thực hiện các chiến dịch marketing thật hiệu 

quả 

Quản lý đội ngũ chuyên viên Digital Marketing; tuyển dụng, huấn luyện, quản lý và 

đào tạo kĩ năng cho phòng Digital Marketing. 

- Theo dõi, thống kê chi phí marketing cho BGD 

- Làm việc với phòng kế toán về các hợp đồng đối tác 

- Báo cáo cho BGĐ các chiến dịch truyền thông phù hợp ra ngoài 

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/chiến dịch 



 

 

- Lập kế hoạch tuần/tháng/chiến dịch 

• Yêu cầu 

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Marketing và 

các nghành nghề liên quan 

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí tương đương 

- Nắm rõ kĩ thuật xây dựng và quản trị Website, Fanpages 

- Nắm rõ các phương pháp, Kĩ thuật SEO 

- Nắm rõ các phương pháp, công cụ Digital Marketing, Marketing online , Viral 

marketing 

-  Có kiến thức về kinh tế, xã hội và chuyên môn về truyền thông. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về BDS nghĩ dưỡng 
 

 

• Quyền lợi : 

- Mức lương cơ bản : 20 triệu đồng . Hoa hồng 1% trên doang thu mang về. 

- Thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng, quý.  

- Thưởng cuối năm: lương tháng 13, 14, 15, 16 + Thưởng theo thâm niên làm việc + 

Thưởng chiến binh xuất sắc. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm PVI, du lịch hằng 

năm, các chính sách khác theo Quy định của Công ty và Luật Lao động 

- Được đào tạo về Dự án, về Kỹ năng bán hàng; được tham gia các khóa đào tạo nội 

bộ, bên ngoài khác của Công ty 

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 

- Cơ hội thăng tiến trong công việc 

2. Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty Vietnam Groove tại:  

- Số 7 Đường 41, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, HCM 

3. Thông tin liên hệ: 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty:  

Số điện thoại: 0974 070 673 (Ms.Hiếu) – 0964 666 711 (Ms.Bé) 

Email: hr@vietnamgroove.com.vn 
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