
CÔNG TY TNHH OCANY VIỆT NAM

MST      : 3702730563

Vị trí tuyển dụng: Paid Advertising

Nơi làm việc: 11 đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

■ Full-time Số lượng: 01

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
● Hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp thị kỹ thuật số với kế hoạch hành động

và ngân sách chi tiết để đảm bảo việc thu hút và giữ chân người dùng
phù hợp với các mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh.

● Lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch kỹ thuật
số để đạt được KPI với chi phí tối ưu.

● Hợp tác với các nhóm chức năng chéo để đảm bảo sự liên kết và nhất
quán liên tục giữa chiến lược công ty và việc sử dụng ngân sách

● Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trong hoạt động của các
kênh hàng ngày và phát triển cả các giải pháp thực tế và các quy trình /
luồng công việc mới để cải thiện nó.

● Dịch dữ liệu tiếp thị kỹ thuật số phức tạp thành thông tin chi tiết dễ
hiểu và các đề xuất hữu ích.

● Tận dụng chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện tiếp thị trực tuyến để
hỗ trợ các sáng kiến khác của nhóm (Xây dựng thương hiệu, Phát triển
kinh doanh, Cộng đồng, ...).

● Mang lại hiểu biết sâu sắc về các phương pháp hay nhất về tăng trưởng
và tối ưu hóa, chẳng hạn như thử nghiệm A/B và các chiến thuật của
hacker tăng trưởng.

● Hỗ trợ các công việc khác từ quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU ● Độ tuổi: 25 – 35 tuổi
● Giới Tính: Nam/Nữ
● Hơn 2 năm kinh nghiệm trong Tiếp thị kỹ thuật số, với kinh nghiệm

thực hành với các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Tiếp
thị liên kết,...

● Hiểu biết sâu sắc về các công cụ đo lường APP và hệ thống theo dõi
(Appsflyer, Google Analytics, Firebase, GTM, ...)

● Kiến thức vững chắc về các công cụ tiếp thị trực tuyến và các phương
pháp hay nhất

● Tư duy phân tích và phản biện xuất sắc với định hướng dữ liệu
● Kiến thức về các quy trình bán hàng và tiếp thị cũng như hiểu biết sâu

sắc về các Nhà bán lẻ, đặc biệt là tại General Trade
● Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc nhóm tốt



QUYỀN LỢI ĐƯỢC
HƯỞNG

● Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản.
● Lương: 10 – 16 triệu
● Ăn trưa tại bếp ăn văn phòng
● Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, …
● Phép năm theo quy định, phụ cấp thâm niên 
● Chế độ đi trễ về sớm 2 lần/ tháng: 1 tiếng 30 phút
● BHXH sau thời gian thử việc, khám sức khỏe định kỳ
● Teambuilding, party, du lịch hàng năm
● Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và rèn luyện

sức khỏe Miễn phí (Kiến thức chuyên môn,…)


