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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản VIETNAM GROOVE (gọi tăt Công ty) hoạt 

động trong lĩnh vực Phân phối các dự án Bất động sản tại thị trường trong nước, Quốc tế và Tư vấn đầu 

tư. Chúng tôi trân trọng tất cả các giá trị của nhân viên có đóng góp cho sự phát triển của VIETNAM 

GROOVE và mong muốn trở thành nơi mà họ có thể trưởng thành, phát triển năng lực cao nhất. Chào 

mừng các bạn đến với Công ty chúng tôi và trở thành thành viên của VIETNAM GROOVE. 

 Nay do nhu cầu mở rộng thị trường và tạo cơ hội cho những ứng viên có nhu cầu học hỏi, đam mê 

trong lĩnh vực marketing. Công ty thông báo tuyển dụng như sau: 

1/ Số lượng vị trí cần tuyển: 

- Trưởng phòng Marketing: 01 nhân sự 

2/ Mô tả công việc: 

- Xây dựng kế hoạch xây dựng thương hiệu năm. Quí, tháng: Trình kế hoạch cho BGĐ duyệt thông qua 

để thực hiện 

- Thực hiện các chương trình, sự kiện, hoạt động marketing xây dựng thương hiệu 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ thương hiệu 

- Xây dựng kế hoạch marketing bán hàng tổng thể cho công ty theo năm, quí, tháng; Trình kế hoạch cho 

BGĐ duyệt thông qua để thực hiện. 

- Thực hiện các chương trình , sự kiện, hoạt động marketing hỗ trợ bán hàng theo kế hoạch. 

- Thực hiện các công cụ Digital  Marketing sau hằng ngày để hỗ trợ hoạt động bán hàng. 

- Phân tích các từ khóa cần thiết, phù hợp, kiến nghị cho từ khóa SEO: 

- Đăng bài SEO lên các diễn đàn theo kế hoạch được giao. 

- Lập kế hoạch cho các từ khóa được chọn bao gồm kế hoạch năm, quý, tháng, tuần. 

- Thực hiện SEO theo kế hoạch, đảm bảo các từ khóa đứng top theo yêu cầu: 

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng web, tối ưu hóa website; Fanpage của công ty để tăng hiệu quả SEO 

- Tăng like, comment, view trên Fanpage, Twitter, linkedin… 

- SEO offpage - SEO Onpage 

-  Admin hệ thống website của công ty và chịu trách nhiệm các nội dung trên website: Quản lý - phát 

triển, tối ưu hóa nội dung website; cập nhật làm mới nội dung website; tạo banner…phù hợp cho từng 

giai đoạn. 

- Admin các forum, hệ thống fapages của công ty, đảm bảo nội dung trên diễn đàn, fanpages này được 

đồng bộ. 

- Cập nhật kịp thời theo hoạt động của công ty nhằm hỗ trợ tối đa cho kết quả SEO và hoạt động của 

công ty 

- Thường xuyên cập nhật về xu hướng SEO offpage, SEO Onpage đem lại hiệu quả tối đa và đề xuất đưa 

vào triển khai. 

- Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch SEO theo tuần, tháng, quý, năm, bao gồm cả phân tích 

đối thủ cạnh tranh. 

- Phân tích và đưa ra kế hoạch Marketing online phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của công ty 

- Làm việc trực tiếp với Agency trong trường hợp công ty dùng các agency bên ngoài để chạy các 

chương trình Marketing của công ty; truyền tải chính xác, đầy đủ yêu cầu marketing , thông điệp của 

công ty đên agency 

- phối hợp, hỗ trợ agency đưa ra các giải pháp marketing phù hợp với yêu cầu của công ty 

- Đánh giá, xem xét kế hoạch do agency đưa ra, báo cáo đề xuất lên BGĐ 

- Theo giõi, đo lường kết quả  thực hiện kế hoạch marketing của agency theo hợp đồng đã ký kết. Cập 

nhật nhật tình hình thực hiện hàng ngày cho nhân sự liên quan, báo cáo kết qủa kên BGĐ hàng tuần và 

báo cáo khi có kết quả bất thường 



 

 

- Xây dựng các phương án, đối tác marketing dự phòng để đối chiếu, đánh giá và chọn được phương án 

và đối tác phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ Marketing. 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ năm, quí, tháng, trình BGĐ duyệt để thực hiện. Kế hoạch 

truyền thông nội bộ  

3/ Yêu cầu 

Trình độ học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. 

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc thực tế đúng chuyên môn. 

- Nắm rõ kỹ thuật xây dựng và quản trị website, fanpage 

- Năm vững các phương pháp - kỹ thuật SEO, biết sử dụng các công cụ phân tích: ahreft, google search 

console, analytic;… 

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

- Có kinh nghiệm quản lý từ 1 năm trở lên 

Kỹ năng. 

- Giao tiếp tốt 

- Khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. 

- Khả năng tổng quát, nhìn nhận, phân tích vấn đề. 

 

3/ Quyền lợi: 

- Được dẫn dắt bởi những cộng sự có kiến thức thực tế chuyên sâu về ngành marketing. 

- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực 

- Chính sách phúc lợi đầy đủ, tham gia BHXH, BHYT... 

- Chính sách thưởng, du lịch, Teambuilding.... 

- Công ty có chính sách quyền lợi đầy đủ theo năng lực và cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến lên 

các vị trí quản lý (trưởng nhóm, trưởng phòng…) trong tương lai ngắn 1-2 năm và thăng tiến lên 

các vị trí lãnh đạo trong tương lai trung, dài hạn. 

- Địa điểm làm việc VP Công ty: Số 7, đường 41, Bình An, Quận 2, TP.HCM 

4/ Nộp hồ sơ ứng tuyển: 

- Hình thức ứng tuyển: ghi rõ [họ tên- vị trí ứng tuyển ] Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: 

Phòng nhân sự Công ty hoặc mail: hieule@vietnamgroove.com.vn 

- Thông tin liên hệ: để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng nhân sự Công ty CP ĐT KD BĐS 

VIETNAM GROOVE-  0974 070 673 Ms Hiếu 

Trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:     
- Gửi các trường TC,CĐ,ĐH. 

- Đăng thông tin Website.  

- Lưu HC.  

 

                 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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