THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NỘI BỘ
Công ty SQUARE EXPERIENTIAL COMMUNICATIONS tuyển dụng nhân sự cho vị trí:
Vị trí:

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

Báo cáo cho:

ACCOUNT SUPERVISOR

Địa điểm làm việc:

55 Trương Quốc Dung, P10, Q. Phú Nhuận

I/ CÔNG VIỆC:
-

Phối hợp cùng với trưởng nhóm chịu trách nhiệm về dịch vụ khách hàng của các dự án,
chương trình của nhóm thực hiện (30%).

-

Theo dõi và quản lý các dự án, chương trình của nhóm thực hiện theo đúng tiến độ thời gian
và nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của khách hàng (30%).

-

Hỗ trợ các công việc Admin liên quan đến dự án chương trình (20%).

-

Tham gia cùng nhóm làm dự án trong việc đưa ra ý tưởng thực hiện chương trình/ dự án
(10%).

-

Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc lập kế hoạch và các buổi thuyết trình dự án với khách hàng
(10%).

II/ YÊU CẦU:
-

Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề có liên quan: kinh tế, ngoại thương, marketing, ngoại
ngữ (tiếng Anh).

-

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty quảng cáo, tổ chức sự
kiện

-

Có kiến thức về marketing, IMC, tổ chức sự kiện.

-

Có sức khỏe tốt.

-

Có thể thường xuyên làm việc ngoài giờ và đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

-

Thông thạo tiếng Anh (nói và viết).

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; truc.nguyen@squaregroup.com.vn
08. 38421 558 – ext. 305 (Ms. Trúc Nguyễn)

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. Chúng tôi sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.
PHÒNG NHÂN SỰ

