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TUYỂN DỤNG ACCOUNT  INTERN  

 

Là một thành viên của Team Project Management, bạn chính là cầu nối bao quát từ yêu cầu 

của khách hàng đến Team Media, Team Product một cách hiệu quả nhất. Tư duy quản lý cùng 

với cái nhìn rất bao quát giữa product và quảng cáo, đứng trên phương diện của người dùng 

để xây dựng sản phẩm tốt nhất và đứng ở vai trò của nhà đầu tư để tối ưu quảng cáo với những 

kênh hiệu quả nhất là điều chúng tôi cần ở bạn. 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Gặp gỡ và làm việc trực tiếp với khách hàng để thảo luận và lấy yêu cầu của khách hàng. 

• Làm việc với các team liên quan để đưa ra kế hoạch báo giá đáp ứng ngân sách của khách hàng. 

• Xây dựng, thực hiện và đảm bảo chất lượng các proposal thực hiện đúng theo yêu cầu của khách 

hàng, kế hoạch và timeline được đề ra. 

• Thực hiện việc chăm sóc khách hàng đã và đang hợp tác, nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách 

hàng trong quá trình triển khai dự án, sau dự án, cũng như đảm bảo khách hàng cũ tái kí hợp 

đồng hoặc sử dụng thêm dịch vụ. 

• Điều phối dự án trong suốt quá trình triển khai bao gồm FB/Web/SEO nói chung, content 

strategy, keyword plan, vận hành dịch vụ, hoàn thành KPI đúng hạn với khách hàng. 
• Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các phát sinh trong suốt quá trình vận 

hành và triển khai dịch vụ với khách hàng. 

• Có kế hoạch, chiến lược đàm phán với khách hàng hoặc có phương án kịp thời khi không đạt 

KPI đã đề ra. 

• Thực hiện báo cáo leader và khách hàng theo định kỳ. 

• 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. 

• Chịu được áp lực cao. 

• Luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc đúng deadline. 

• 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. 

• Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế. 
 

Yêu cầu chuyên môn 

• Sinh viên đại học các ngành Kinh tế, Marketing, Báo chí/ Truyền thông hoặc các chuyên 

ngành liên quan khác. 
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