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A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

 
- Tên đơn vị:  CÔNG TY CỔ PHẦN GENESYS 
- Lĩnh vực:     Quảng cáo 

- Địa chỉ:  Phòng 13-1-A3, Lầu 12, Chung cư B1, đường Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, HCM 

- Website:  https://www.genesys.com.vn/ 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

Công việc/chức danh: Marketing Co-ordinator 

Số lượng:  02 

Mô tả công việc: 

• Hỗ trợ team Marketing điều phối các công việc hằng ngày 

• Làm việc với các bộ phận liên quan như account, marketing, thiết kế, nội dung,... để đảm bảo 
hiệu suất công việc theo như mục tiêu đề ra 

• Lên các đầu công việc, mô tả chi tiết công việc cho các bộ phận để đảm bảo nhân sự liên 
quan nắm rõ được mục tiêu cần hoàn thành 

• Kiểm tra chất lượng công việc dựa trên các tiêu chuẩn đề ra trước khi trình lên cấp cao hơn 

Địa điểm làm việc: Phòng 13-1-A3, Lầu 12, Chung cư B1, đường Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, 
HCM 

Thu nhập: 7,500,000 đồng/tháng (NET) 

Thử việc: 02 tháng, hưởng 85% mức lương chính thức 

Điều kiện làm việc: 

• Nhân sự là những người trẻ, thân thiện 

• Ngoài thu nhập chính có bonus theo năng lực và hiệu quả công việc 

• Teambuilding và khám sức khỏe định kỳ hằng năm 

• Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước 

Yêu cầu ứng viên: 

• Có khả năng đọc, hiểu và phân tích được mục tiêu và yêu cầu công việc 

• Kỹ năng trình bày, diễn đạt tốt và lưu loát cả nói và viết 

• Cẩn thận, kỹ lưỡng, chỉnh chu và theo sát được các tiêu chuẩn công việc, đảm bảo chất 
lượng đầu ra 

• Nhanh chóng nắm bắt và hiểu rõ quy trình công việc, giao tiếp và xử lý vấn đề nhân sự tốt 

• Kỹ năng sắp xếp và hệ thống file / chứng từ tốt, biết sử dụng excel cơ bản 

• Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở các ngành kế toán, nhân sự, xã hội - nhân văn 

• Biết tiếng anh (cơ bản) là một lợi thế 

C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ 

Hồ sơ gồm: 

• CV 

Nộp hồ sơ: 

• Hạn chót nhận hồ sơ: 29/04/2022 

• Phương thức nộp: gửi email 

Thông tin liên hệ: 

• Họ tên: Ms. Hạnh 

• Di động: 0971492727 
• Email: sales-admin@sanxehot.vn 

 


