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Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Trái Xoài hoạt động trong lĩnh vực Online 

Marketing, tư vấn và cung cấp giải pháp về Online cho các Doanh nghiệp. Chuyên gia đi 

đầu tạo ra những sản phẩm chuẩn mực về: 

• Thiết kế web 

• Quản lý web 

• Tối ưu hóa Web, đẩy từ khóa SEO 

• Quảng cáo Adwords 

• Quảng cáo Facebook 

 

 

TUYỂN DỤNG MEDIA INTERN 
 

Là một thành viên của team Media, bạn đóng vai trò là cầu nối cốt lõi trong việc truyền tải 

nội dung đa phương tiện đến người đọc, người nghe. Nhiệm vụ chính của bạn là tạo ra 

những nội dung hay, chất lượng, đầy ý nghĩa cho khách hàng, giúp truyền đạt thông điệp của 

thương hiệu đến tập khách hàng mục tiêu một cách sâu sắc và ý nghĩa nhất. 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

• Viết nội dung trên website và Facebook, Youtube về các lĩnh vực: du lịch, ẩm thực, 

mẹ&bé, giáo dục, … theo yêu cầu khách hàng. 

• Dịch và biên tập nội dung tiếng Anh theo chủ đề được giao. 

• Đăng bài theo chủ đề trên các kênh Online Marketing (FB, Website, SEO, Email, …) 

về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng.  

• Lập kế hoạch từ khóa, thực thi và phân tích độ chất lượng của từ khóa. 

• Thưc hiện chiến dịch SEO. 

• Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành tốt các công việc, dự án được giao 

• Một số công việc khác liên quan đến dự án. 

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên. 

HÀNH TRANG YÊU CẦU 

Thái độ 

• Suy nghĩ tích cực, hòa đồng, vui vẻ. 

• Không giấu dốt, cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ. 

• Có tinh thần trách nhiệm cao. 

 

Kỹ năng 

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, PPT, google drive 

• Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường 

• Có khả năng giao tiếp và nắm bắt thông điệp tốt  

• Có khả năng sắp xếp và quản lý công việc, phối hợp đội nhóm hiệu quả 

• Tiếng anh tốt là một lợi thế. 

 

Yêu cầu chuyên môn 

https://mangoads.vn/recruit/

