Trưởng phòng Marketing - Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành nuôi trồng và chế biến cá tra xuất
khẩu tại Việt Nam. Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, Vĩnh Hoàn không chỉ tập trung tạo ra
sản phẩm bền vững mà còn trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngày nay Công ty
Vĩnh Hoàn càng mở rộng thị phần, đưa ra thị trường các sản phẩm mới và cung cấp nhiều giải
pháp cho khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi liên tục cải tiến và tạo ra các sản phẩm mới
không chỉ ngon, chất lượng cao mà còn tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Để đáp ứng nhu cầu
phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu bền vững, chúng tôi tìm kiếm ứng viên tài năng
vào vị trí Trưởng phòng Marketing, với thông tin như sau:
1/ Mô tả công việc:
• Triển khai chiến lược phát triển thương hiệu và kế hoạch thực hiện, bao gồm: các triển
lãm thương mại, quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, marketing nội bộ và các sự kiện PR
khác;
• Lập kế hoạch và thực hiện marketing nội bộ cho tuyển dụng nhân tài;
• Hợp tác với đội bán hàng và R&D để đưa sản phẩm mới ra thị trường, quảng bá sản
phẩm và phát triển các thị trường mới;
• Xây dựng các chiến lược để đảm bảo khả năng tiếp thị sản phẩm mới;
• Làm việc với các nhà cung cấp in ấn, bao bì, các công ty marketing, thiết kế, sự kiện...;
• Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và/hoặc
Ban giám đốc.
2/ Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành về thương mại, marketing hoặc kinh tế;
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở trị ví Trưởng phòng Marketing hoặc senior;
• Có kinh nghiệm thực hiện các chiến lược phát triển thương hiệu;
• Có khả năng phân tích, trình bày vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt;
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao trong thời gian hạn hẹp, đáp ứng được yêu cầu
đề ra trong ngân sách cho phép;
• Nói và viết tiếng Anh lưu loát;
• Sẵn sàng đi công tác xa;
• Tính cách hướng ngoại, thân thiện, thẩm mĩ tốt và yêu thích công việc marketing.
3/ Chế độ đãi ngộ:
• Mức lương từ 20-40 triệu VNĐ (gross), tùy theo năng lực
• Thưởng KPI theo quý và năm
• Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
• Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe
4/ Địa điểm làm việc: Số 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5/ Cách thức ứng tuyển: Gửi CV tiếng Anh hoặc tiếng Việt về địa chỉ:
hoa.nguyenminh@vinhhoan.com
6/ Hạn chót nhận hồ sơ: Hết ngày 30/09/2018
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