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3. Trưởng phòng truyền thông 

Vị trí Trưởng phòng truyền thông 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ  

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

 Công tác quảng bá thương hiệu, PR – Marketing 
- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chiến lược phát triển 

thương hiệu marketing của công ty được chuyển giao từ Tập đoàn; 
- Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện 

KHTT, chiến lược thương hiệu, marketing cho các sản phẩm dịch 
vụ, sự kiện lễ hội…; 

- Chủ trì việc khảo sát các phản hồi của khách hàng về dịch vụ, phân 
tích báo cáo, đề xuất các phương án marketing tại chỗ phù hợp phục 
vụ bán hàng; 

- Điều phối, kiểm soát các công tác đối ngoại, cung cấp thông tin 
truyền thông; công tác tiếp đón và hỗ trợ các đoàn phim…; 

- Quản lý, kiểm soát thực hiện, chịu trách nhiệm về luồng thông tin 
trên các phương tiện Social Media và Digital Media (website, mạng 
xã hội, Youtube, Instagram)… theo dự án; 

- Phê duyệt nội dung, định hướng và kiểm soát luồng thông tin, 
content PR-Marketing; 

- Kiểm định nội dung, kiểm soát sản phẩm, hiệu chỉnh các tài liệu 
dịch thuật lien quan truyền thông cũng như đầu mối hiệu chỉnh dịch 
thuật của toàn công ty; 

- Điều phối, kiểm soát hiệu quả công tác truyền thông tại chỗ phục 
vụ sự kiện, lễ hội; phục vụ kinh doanh, thúc đẩy bán hàng… 

- Chịu trách nhiệm quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông 

 Công tác truyền thông nội bộ 
- Nắm thông tin và hỗ trợ thực hiện, định hướng cho công tác truyền 

thông nội bộ  
 Quản lý nhân viên 
- Xây dựng, lập định biên nhân sự theo tổng thể cho các năm tiếp 

theo, theo sự tăng tưởng phát triển của công ty 

- Lên kế hoạch, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 
nguồn nhân lực cho từng vị trí trong bộ phận 

- Đánh giá nhân viên trong bộ phận theo định kỳ tháng, quý, năm 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25-35 

Ngoại hình  

Trình độ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, 

Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, Ngoại ngữ 

Kỹ năng • Có thời gian làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 

02 năm. Kinh nghiệm trong nghề tối thiếu 5 năm. 
• Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng, thị 
trường; 

• Kỹ năng hoạch định chiến lược marketing; 
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• Kỹ năng xây dựng chiến lược thương hiệu, 

marketing; 

• Kỹ năng quản trị dự án marketing; 

• Kỹ năng Marketing Online 

• Kỹ năng PR- Marketing 

• Kỹ năng tổ chức công việc 

• Kỹ năng làm việc nhóm  

• Kỹ năng quản trị nhân sự 

• Kỹ năng thiết kế 

• Kỹ năng thuyết trình 

• Kỹ năng viết bài 

Tính cách • Thái độ: tích cực, chủ động 

• Tính cách: trung thực, hòa đồng 

• Khả năng: Chịu áp lực, sáng tạo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


