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THỰC TẬP SINH MARKETING – THỬ THÁCH 

Vị trí Intern – Marketing team Ngày bắt đầu ASAP 

Phòng Marketing Địa điểm Hà Nội 

Thời gian Part time (tối thiểu 20h/ tuần) 

và Fulltime, tối thiểu 3 tháng 

Hạn nộp hồ sơ 

 

25/09/2014 

 

VỀ BC GROUP 

BC Group là doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Du lịch, khách sạn và Giáo 

dục tạo cơ hội giao lưu văn hóa, mang hòa bình và khoan dung đến cộng đồng. BC được hình 

thành bởi 2 chữ cái đầu tiên trong từ "Bạn Bè & Chân Thành" kể từ năm 2006. 

Mục tiêu chiến lược của BC Family Tour là trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và 

dịch vụ khách sạn tại Việt Nam.  

Và BC Club n  lực c ng cộng đồng góp phần gi p tr  em có hoàn c nh không may ở  iệt  am 

có cơ hội  iáo dục,   tế,  iao lưu văn hoá v i ch t lượng tốt nh t. 

NHIỆM VỤ CHÍNH 

H  trợ hoạt động Marketing như: các kênh thông tin, sự kiện, tối ưu hóa từ khóa… Tại đây vị trí 

này bạn sẽ gặp nhiều thử thách và khó khăn trong công việc. 

Nếu bạn là người mong muốn tôi luyện và thân thiện thì bạn phù hợp để nộp đơn cho vị trí này. 

TRÁCH NHIỆM 

- H  trợ qu n lý và tạo nội dung các kênh truyền thông như: Facebook, Google+, Twitter, 

Pinterest, Youtube, Travel Blog, Travel Forums, website 

- Liên hệ và đàm phán v i nhà cung c p 

- Tổ chức các sự kiện/ chiến dịch 

- H  trợ truyền thông và thương hiệu: tạo tài liệu marketing, nộp hồ sơ các gi i thưởng… 

- H  trợ nhóm Marketing hoạt động khác 

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

- Sinh viên đang theo học các ngành liên quan đến Du lịch, Khách sạn, Marketing, PR và 

Qu n trị kinh doanh  

- Sinh viên học ngành khác nhưng có quan tâm và mong muốn làm việc trong  lĩnh vực Du 

lịch hoặc Marketing 

- Tiếng Anh viết và giao tiếp thành thạo, Dịch Anh <-> Việt và biên tập (điểm cộng) 
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- Có kiến thức và kỹ năng về marketing online và SEO là lợi thế 

- Thành thạo kỹ năng máy tính 

YÊU CẦU CÁC KỸ NĂNG KHÁC 

- Nhanh nhẹn và nhiệt tình 

- Kỹ năng tổ chức và làm việc theo dự án 

- Có thể làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt 

- Kỹ năng viết tốt là lợi thế 

- Dịch Việt <-> Anh là lợi thế 

- Sử dụng thành thạo phần mềm PTS, chỉnh sửa  nh/video là lợi thế 

CHÚNG TÔI CUNG CẤP 

- Lương cạnh tranh phù hợp v i năng lực và thưởng thường xuyên 

- Trở thành một trong nhà qu n lý/ nhân viên chính thức BC Group 

- Bạn là Đại sứ du lịch đưa hình  nh Việt  am đến bạn bè quốc tế 

- Trở thành BCer và tham gia các hoạt động tình nguyện của BC Club 

- Gi y chứng nhận làm việc tại Doanh nghiệp xã hội BC Group 

- Thời gian làm việc: 8.30 am – 5.30 pm, thứ 2 -> thứ 7 

- Những chuyến đi/ chương trình đào tạo 

- Tham gia các bữa tiệc thường niên 

NỘP ĐƠN 

- Bư c 1: APPLY ONLINE: Click here 

- Bư c 2: BC Group sẽ liên hệ để đến phỏng v n trực tiếp, khi đến bạn mang theo hồ sơ 

gồm có: 01 CV tiếng Anh, b n sao CMND và các bằng c p có liên quan  

- Thông tin thêm nếu có, bạn vui lòng liên hệ chị Nguyễn  hung, ĐT: 0166 235 7123, 

mail: info@bcgroup.vn 

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật theo chính sách của chúng tôi. Chỉ nộp đơn online và những 

ứng viên đạt yêu cầu được liên hệ.  

 

https://docs.google.com/a/bcgroup.vn/forms/d/1Twv73HIqjZpU-wTcUDlWP4K-pY3iw9XjlJa4gLE6wVw/viewform

