RECRUITMENT INFORMATION
BIZ – EYES is looking for qualified candidates for following position:
Title

: ACCOUNT SUPERVISOR

Direct Supervisor

: ACCOUNT MANAGER

Address

: 54-56 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận

I/ JOB DESCRIPTIONS:
ST
T

TỶ LỆ PHÂN BỔ
THỜI GIAN –

MÔ TẢ CHI TIẾT / DETAILS

% TIME
Quản lý dự án:
- Xây dựng chiến lược truyền thông, chi phí dự án và thực hiện các
buổi thuyết trình một cách thuyết phục trước khách hàng bao gồm
các phần việc : Nhận brief , lead brainstorm, viết proposal và trình
bày ý tưởng cho khách hàng.
1

60%

-

Phối hợp với bộ phận PR Execution trong quá trình thực hiện dự án.

-

Chịu trách nhiệm và giám sát quá trình thực hiện để các dự án diễn
ra theo đúng proposal, cho kết quả tốt nhất.

-

Cùng với Line Manager chịu trách nhiệm xứ lý các thông tin theo
yêu cầu của dự án / các tình huống khủng hoảng truyền thông (nếu
có).

Quản lý khách hàng:
- Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có.
2

30%

3

10%

-

Xây dựng và phát triển mối liên hệ hợp tác với các đối tác, khách
hàng tiềm năng.

Giám sát và hướng dẫn một cách hiệu quả quá trình thực hiện dự án của
các nhân viên Account trong nhóm.

II/ JOB REQUIREMENTS:
YẾU TỐ
Trình độ học vấn/ chuyên môn/chuyên ngành
(Education/ Professional knowledge/ major)
Kinh nghiệm làm việc(tại vị trí công việc tương
đương)/ Working experience in the same position

MỨC ĐỘ YÊU CẦU
 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí và
ngôn ngữ
 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương
đương tại các agency truyền thông/quan hệ
công chúng.
 Có kiến thức rộng về Marketing, Brand.

Kinh nghiệm thực tế trong ngành

(Marketing, event, PR…)
Actual experiences in Marketing, Event, PR…
Các yêu cầu khác

 Có tinh thần trách nhiệm.

Other requirements

 Sức khỏe tốt.
 Chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công
tác khi cần.
 Có kỹ năng và khả năng tổ chức các hoạt động
đối ngoại.
 Nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt tốt.
 Sáng tạo, chủ động, ham học hỏi.
 Nhạy bén, tinh tế. Có khả năng tiếp nhận thông
tin tốt và chính xác.
 Có mối quan hệ tốt với các công ty truyền thông,
phát hành báo,đài truyền hình ( là một lợi thế).
 Biết kiên nhẫn trong quan hệ, trong việc học hỏi
kiến thức mới.

III/ POLICY & BENIFICTS:
Salary: Negotiate.
Others: As policy.
Please kindly send CV via humancapital@squaregroup.com.vn
Or Ms. Linh- HCBP - 0977263554

HUMAN CAPITAL DEPARTMENT

