
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Vị trí công việc 

 Nhân viên tiếp thị 

Cấp bậc: 1 

Mô tả công việc 

 Được hướng dẫn lập kế hoạch marketing chi tiết theo khung hoạt động và ngân sách được phân 
bổ hàng năm 

 Được hướng dẫn lên kế hoạch các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo để hỗ trợ bộ phân kinh doanh 
tăng doanh số 

 Đưa ra hướng dẫn chung để bộ phận thiết kế thực hiện các ấn phẩm marketing, quảng cáo đúng 
theo nhận diện thương hiệu của công ty  

 Xây dựng các kênh tiếp thị online, offline phù hợp với đối tượng khách hàng 
 Duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng 
 Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên 

Yêu cầu 

 Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Công nghệ sinh học, sinh học, y dược, da liễu, marketing 
 Có kinh nghiệm công việc liên quan đến tiếp thị dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
 Am hiểu về tiếp thị và quảng cáo online là một lợi thế 

Chế độ báo cáo 

 Báo cáo gửi tới thuynt@idna.com.vn 

Nơi làm việc 

 Quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 Toà nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Thời gian làm việc 

 Từ T2-T6: 8AM đến 5PM 
 Thứ 7: trực theo lịch 

Phúc lợi công ty 

 Theo luật lao động VN (nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN) 
 Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết 
 Các chính sách dành riêng cho cấp quản lý (nếu có) 

Mức lương 

 Thoả thuận 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Công ty TNHH DI TRUYỀN SỐ iDNA 
Tầng 6, Toà nhà Kinh Đô  • 2922 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hồ Chí Minh 
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