
	  
	  
	  
BAN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - CÔNG TY AMICA JSC 
27 Nguyen Truong To, Ba Dinh, Hanoi  
www.tamcocgarden.com  
www.secrethalongcruise.com  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
VỊ TRÍ: TRỢ LÝ MARKETING MANAGER 

Assistant Marketing Manager 
A. Mô tả công việc :  

- Số lượng tuyển dụng: 02  

1, Marketing chiến lược: 

- Tổng hợp các thông tin liên quan đến xu hướng thị trường, tâm lý và thói quen khách 
hàng … 

- Hỗ trợ Manager xây dựng các tài liệu định hướng chiến lược: Định vị sản phẩm, Thông 
điệp truyền thông… 

- Tham gia vào việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu do Amica JSC quản lý : Tam Coc 
Garden, Secret Halong Cruise, Gift Shop … 

2, Marketing vận hành (online, offline) 
- Quản lý và duy trì các trang mạng xã hội của công ty : Facebook, Google plus, Pinterest, 

Youtube , Slideshare … 
- Hỗ trợ Manager quản lý và theo dõi các báo cáo tháng, quí của Google Adwords, Google 

Analytics, Tripadvisor 
- Tìm kiếm và đề xuất các nguồn kênh tiếp cận khách hàng mới, hiệu quả: Tạp chí, Blog, 

Forum … 

3, Truyền thông: 

- Hỗ trợ việc tiếp thị, quảng cáo các thương hiệu do Amica JSC quản lý tới các tập khách 
hàng thông qua việc truyền thông sự kiện 

- Xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, văn phòng chính phủ, các cộng 
đồng expats tại Việt Nam để đẩy mạnh nguồn khách hàng trực tiếp 

4, Viết – Biên dịch 
- Viết, dịch các nội dung tiếng pháp hoặc tiếng anh theo yêu cầu của Manager phục vụ cho 

các ấn phẩm in ấn, website… 

5, Hỗ trợ Sales: 

- Tham gia xây dựng nội dung, ý tưởng thiết kế các công cụ bán hàng để tối ưu hóa tỉ lệ 
bán hàng thành công. 

 
B. Yêu cầu chung: 

- Ngoại ngữ Pháp và Anh tốt (đặc biệt kỹ năng viết). 



	  
	  

- Đam mê và yêu thích công việc trong ngành khách sạn, marketing, truyền thông 
- Nhanh nhẹn, năng động, có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu (Ninh Bình …) 
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao 
- Tận tụy và biết chia sẻ, hòa đồng và thân thiện với đồng nghiệp, với khách hàng 
- Có mong muốn gắn bó lâu dài với khách sạn. 

 
C. Chính sách chế độ :  

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, và theo kinh nghiệm bao gồm : 
- Lương kinh doanh 
- Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng (Đối với HĐLĐ chính thức từ 6 

tháng trở lên) 
- Thưởng tháng lương thứ 13 
- Thưởng các dịp lễ tết theo lịch của nhà nước Việt Nam. 
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đi lại. 

 
- Cùng các chế độ phúc lợi khác của Công ty:  

- BHXH, BHYT theo qui định 
- Bảo hiểm sức khỏe (Đối với HĐLĐ chính thức từ 12 tháng trở lên) 
- Chế độ hoạt động cùng tập thể, chế độ đào tạo, đi khảo sát hàng năm, thăm hỏi 
ốm đau, sinh nhật… 

- Cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc; Môi trường làm việc thân thiện, năng động, 
nhiệt huyết, chia sẻ… và có tính ổn định, định hướng phát triển bền vững. 
 

D. Hồ sơ tuyển dụng : 

- Sơ yếu lí lịch  
- Đơn xin việc + CV (kèm ảnh) 

*Liên hệ: 
 
Liên hệ: Mrs Hà Thu - Điện thoại: 091.66.88.298  
Email: nguyen.thu@amicatravel.com  


