- Hỗ trợ đánh giá và tính toán
các chỉ tiêu KPIs (Đánh giá
hiệu suất thực hiện công việc)
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Tập sự KPIs
(Phòng Quản
trị)

- Hỗ trợ các công việc liên - Sinh viên Đại học các chuyên ngành:
quan đến công tác đào tạo và Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Xác
quản lý thực tập sinh.
suất thống kê hoặc các ngành có liên quan.
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- Thực hiện các công việc khác - Chịu khó, cẩn thận, thái độ tích cực, nhạy
của Phòng theo yêu cầu của bén với số liệu.
cấp Quản lý.
- Thành thạo MS Office, biết tiếng Hoa là
(Ứng viên sẽ được training một lợi thế
các kỹ năng)
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- Thời gian tập sự: từ 4 - 6
tháng

- Hỗ trợ việc thực hiện triển khai các
bảng hiệu, quầy kệ ở các đại lý.

- Sinh viên các chuyên ngành:
Marketing, Quản trị kinh - Hỗ trợ việc thực hiện sản xuất các
doanh, Báo chí, Truyền thông, POSM theo các chương trình trưng bày.
hoặc các ngành có liên quan.

- Hỗ trợ việc tổ chức các hội nghị khách
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Marketing
tập sự
(Quảng Cáo)
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Yêu thích và định hướng
hoạt động Marketing (Above hàng, hội chợ và activation (nếu có).
the line & Below The Line)
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- Làm báo cáo thống kê các chỉ số liên
(Ứng viên sẽ được training các
quan đến bảng hiệu, quầy kệ, và các
kỹ năng)
hoạt động khác.
- Thời gian tập sự: từ 4 - 6
tháng

- Nghiên cứu các hình thức quảng cáo
tại điểm bán của các thương hiệu đối
thủ.

- Sinh viên các chuyên ngành:
Marketing, Quản trị kinh
doanh, Kinh tế, Báo chí,
Truyền
thông,
Social
Marketing hoặc các ngành có
liên quan.
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Online
Marketing
tập sự
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- Tham gia quản trị Website, các kênh
Social Media của Gree (Xây dựng các nội
dung, chiến dịch quảng cáo; Viết bài duy trì
fanpage, Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trên
các kênh truyền thông; Triển khai và đo
- Yêu thích và có định hướng lường các chiến dịch trên Youtube Studio,
theo
lĩnh
vực
Content Facebook Business)
Marketing, Digital Marketing.
- Sáng tạo các ý tưởng cho các chương
- Có khả năng thiết kế, biết trình, hoạt động truyền thông.
Photoshop là một lợi thế.
- Hỗ trợ viral, seeding forum.
(Ứng viên sẽ được training
các kỹ năng)
Thời gian tập sự: từ 4 - 6 tháng

Quyền lợi:
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