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Vị trí /Job title Content Intern 

Phòng / Department Marketing 

Giám sát trực tiếp / Direct supervisor’s title Ms. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 

 

1. NHIỆM VỤ / RESPONSIBILITIES  

 

- Xây dựng, quản lý và tối ưu nội dung trên Fanpage. / Building, managing and optimizing the contents on Weset’s fanpage(s) 

- Tiếp cận khách hàng mục tiêu để khai thác nội dung truyền thông. / Approaching targeted customers in order to exploit marketing contents.  

- Định hướng và lập kế hoạch Content, lịch post bài theo tháng, tuần. / Orienting and planning contents and posting schedule weekly, monthly.  

- Triển khai viết Content và làm việc với Designer về hình ảnh minh họa. / Writing contents and working with designers on illustrations.  

- Theo dõi các chỉ số trên Fanpage, làm báo cáo định kỳ. / Tracking the statistics of the Fanpages and making periodic reports 

- Viết bài đăng trên Website thông báo Lịch khai giảng, hoạt động trong tháng, chương trình khuyến mãi... / Writing website’s posts to announce 

opening schedules, monthly events, promotions… 

- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Marketing, lên nội dung POSM. / Supporting marketing events and planning content for POSM.  

2. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC / WORKING CONDITIONS:  

1 Nơi làm việc / Work location 875 Trần Hưng Đạo, Quận 5, HCMC / 875 Tran Hung Dao, District 5, HCMC 

2 Thời gian làm việc / Working Hour 
Linh động đăng ký theo ca13h – 17h hoặc 17h – 21h / Flexible time shift 13-17 p.m or 17-21 

p.m.  

 

3. YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ NÀY / REQUIREMENTS FOR THIS POSITION: 

 

1 Kỹ năng / Skills 

- Có tư duy và khả năng viết tốt: mạch lạc, logic, không sai lỗi chính tả / Having good 

mindset and ability for writing: coherence, logical and error-free.  

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung / Having passion in creating content.  
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- Chủ động và có trách nhiệm trong công việc / Being initiative and responsible. 

2 Học vấn và Chuyên môn / Education & Profession Đang học đại học/ Sắp tốt nghiệp. / Students in universities 

4. QUYỀN LỢI / WELFARE: 

 

- Được chứng nhận thực tập / Receiving internship certifications 

- Được training kiến thức và kỹ năng Content Marketing / Receiving intensive training in Content Marketing  

- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, năng động / Good working environment 

- Phụ cấp gửi xe / Parking allowance 

 

 

 

 

 

 

 


