THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Hiện nay Công ty DSQUARE tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:
Vị trí

: ACCOUNT SUPERVISOR

Báo cáo cho

: ACCOUNT MANAGER

Địa điểm làm việc

: 54-56 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận

I/ CÔNG VIỆC:
Quản lý dự án (40%)
- Xây dựng chiến lược Digital Marketing, chi phí dự án và thực hiện các buổi thuyết trình
một cách thuyết phục trước khách hàng, phối hợp với bộ phận Planning trong công tác
chuẩn bị bao gồm các phần việc : Nhận brief, brainstorm, viết proposal và trình bày ý tưởng
cho khách hàng.
- Giám sát và phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác trong quá trình triển khai dự án, để
các dự án diễn ra theo đúng tiến độ, đạt chất lượng cam kết và 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 phát sinh (nếu có).
Quản lý khách hàng (30%)
- Phối hợp cùng trưởng nhóm trong việc lập kế hoạch để tìm kiếm và phát triển Khách
hàng mới cũng như xây dựng các chiến lược cụ thể để duy trì lượng Khách hàng có sẵn.
Quản lý team (20%)
- Giám sát và hướng dẫn một cách hiệu quả quá trình thực hiện dự án của các nhân
viên Account trong nhóm.
-

Thiết lập kế hoạch đào tạo, phát triển cho từng thành viên trong nhóm được phụ trách.

- Thực hiện những nhiệm vụ phát sinh đột xuất theo yêu cầu công việc của trưởng bộ
phận, hay của Công ty (10%)

II/ YÊU CẦU:
-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hay Kinh Tế.

-

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc Advertising

-

Có kiến thức Branding/Marketing/Digital Marketing.

-

Thành thạo tiếng Anh (nghe,nói,đọc,viết)

-

Chịu áp lực công việc cao.

-

Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc khác nhau.

III/ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
Lương

: Theo quy định công ty.

Chế độ khác : Theo quy định công ty.

Thông tin liên hệ:
Email
Phone

: humancapital@squaregroup.com.vn
: 08. 3517 2620 – Ext. 320

Vui lòng trao đổi với cấp trên nếu bạn là nhân viên Square Group, quan tâm và có nguyện
vọng ứng tuyển vào vị trí này.
Phòng nhân sự sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.

PHÒNG NHÂN SỰ

