
Mô tả công việc: Nhân viên quản trị Fanpage 

� � Mamamy với hệ sản phẩm 100% an toàn cho cả trẻ sơ sinh mong muốn tìm được những người bạn 

đồng hành giúp Mamamy thực hiện: 

 Lên kế hoạch xây dựng nội dung Fanpage 

 Triển khai thực hiện nội dung Fanpage, làm việc sát sao với team thiết kế để đảm bảo có được 

những hình ảnh thể hiện nội dung 1 cách tốt nhất. 

 Kiểm soát và đánh giá mọi tương tác trên Fanpage từ comment, inbox, review,..  

 Phân tích và đánh giá hiệu quả của các nội dung được đăng tải trên Fanpage 

 Tiếp nhận các phản hồi về nội dung và đưa ra phương án giải quyết 
 Chủ động làm việc với các thành viên của bộ phận khác để đảm bảo công việc hoàn thành 
 Tham gia các buổi brainstorm để đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch hay sản phẩm 

� Mamamy mong muốn có được những bạn: 

 Yêu thích ngành hàng tiêu dùng nhanh sản phẩm cho Mẹ và bé. 

 Không ngại viết lách 
 Hiểu biết hoặc đam mê học hỏi về lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing 
 Nhiệt tình, sáng tạo, chủ động và chịu được áp lực công việc (không ngại những ngày có thể làm 

việc đến 20 tiếng) 
 Luôn cập nhật và nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội. 

Để bạn có thể yên tâm làm việc, Mamamy đảm bảo: 

- Thu nhập: Từ 7tr-12tr phụ thuộc vào năng lực của bạn. Đàm phán khi phỏng vấn. 

- Các quyền lợi khác: Mamamy đảm bảo đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ và thêm một số quyền 

lợi khác 

 

� Mời bạn xem qua website: www.mamamy.vn 

 

Mamamy rất cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc thông tin. Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn giúp 

Mamamy nhé! 

 

Mamamy xin chân thành cảm ơn ♥ 

 

 

 


