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JOB DESCRIPTION 

MARKETING CONTENT CREATOR 

 

1. Số lượng: 02 

2. Mô tả công việc: 

- Tìm kiếm, biên tập và xây dựng nội dung cho các website, fanpage, PR truyền thông và những trang khác 

của công ty…Đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú. 

- Viết bài, biên tập bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. 

- Thực hiện tối ưu từ khoá, SEO onpage, offpage cho website và hỗ trợ tối đa cho nhân viên SEO. 

- Đo lường hiệu quả tối ưu về mặt nội dung của các chiến lược marketing. 

- Phối hợp với Designer/ Production và Trực tiếp sáng tạo - sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu 

của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube… 

- Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tiktok. 

- Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, breif  hình ảnh,…. Cho các tuyến nội dung trên Tiktok. 

- Đề xuất và làm việc với các KOLS phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch. 

- Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên. 

3. Yêu cầu: 

- Giới tính: Nam/ Nữ; Độ tuổi: 20-30 tuổi 

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến Content Marketing 

- Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content, bắt trend 

- Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng 

- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc. 

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt 

- Có kỹ năng về quay, dựng video và sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế 

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn 

4. Quyền lợi: 

- Mức lương: 6-10tr ( Tùy năng lực). 

- Thưởng theo tình hình kinh doanh. 

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động. 

- Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn 

- Có cơ hội phát triển cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng  

- Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động. 

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty, được tham gia BHXH và BHYT theo quy định Nhà 

nước 
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- Team building 02 lần/năm và tour nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế 1 – 2 lần/năm 

5. Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 7 

6. Địa điểm làm việc: 633 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Q7 

7. CV ứng tuyển xin gửi về mail: Thanhnienholdings@gmail.com 
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