
CÔNG TY TNHH OCANY VIỆT NAM
Địa chỉ  : Số 11 đường D1, KDC Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7
MST      : 3702730563

Vị trí tuyển dụng: CONTENT CREATOR LEADER

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

■ Full-time Từ 8g30 - 17g30 và từ Thứ hai đến Sáng Thứ bảy

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ● Lập kế hoạch sáng tạo nội dung social, nội dung quảng cáo cho chiến dịch
(Đa nền tảng: Facebook, Instagram, Tiktok).

● Biên tập, kiểm soát các nội dung truyền thông của toàn bộ chiến dịch.
● Làm việc chặt chẽ với team Media để thực hiện đúng với yêu cầu của chiến

dịch – plan đã đề ra.
● Tham gia cùng Account team giải quyết các vấn đề của khách hàng
● Tư vấn, hoàn thành các sản phẩm theo đúng chỉ tiêu được giao
● Trực tiếp brainstorm idea, sáng tạo, lên nội dung/ý tưởng cho các chiến

dịch truyền thông quảng cáo.
● Brainstorm ý tưởng, viết lời thoại cho các viral clip.
● Tham gia quá trình sản xuất nội dung và dựng phim cùng team Media.
● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

YÊU CẦU ● Độ tuổi: 22 – 30 tuổi
● Nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Báo chí, Truyền thông,

Ngoại ngữ, Ngữ văn hoặc các bằng cấp tương đương
● Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
● Có kiến thức về marketing tổng thể và content marketing
● Khả năng viết tốt, tư duy sáng tạo, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt

tốt.
● Có khả năng đọc – hiểu cơ bản về ngôn ngữ Tiếng Anh.
● Có kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng và quản lý thời gian.
● Kỹ năng giao tiếp tốt, tính tự lập, chịu được áp lực công việc
● 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 – 16tr
● 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
● Ăn trưa tại Văn phòng và được hỗ trợ phụ cấp ăn sáng.
● Team Building, 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,…)


