
 

 
TUYỂN DỤNG 

 
Vị trí:   Nhân viên Marketing. 
Số lượng: 01 
Giới tính: Nam    ðộ tuổi: từ 23 – 30 tuổi. 
ðịa ñiểm làm việc: Công ty CP Cảng ðồng Nai - Phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, 

Tỉnh ðồng Nai. 
Mức lương: Thỏa thuận. 
Mô tả công việc: 
1. Thu thập thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ cảng biển. Phân tích thị trường, ñánh 

giá xu hướng thị trường trong việc sử dụng các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hàng 
hóa tại thị trường Miền ðông Nam Bộ. 

2. Thu thập thông tin và phân tích về ñối thủ cạnh tranh. 
3. Phối hợp với bộ phận PR trong việc lên chương trình và thực hiện các chương trình 

Marketing. ðánh giá hiệu quả các chương trình Marketing ñã thực hiện. 
4. Báo cáo phân tích thị trường hàng tháng, ñánh giá xu hướng thị trường ñã xác ñịnh của 

công ty. 
5. Phối hợp, hỗ trợ với bộ phận Sale ñể thực hiện thu hút khách hàng và ñạt ñược mục tiêu 

kinh doanh. 
6. ðề xuất thực hiện các chương trình Marketing ñể tăng khả năng cạnh tranh của Công ty 

trên thị trường. 
Yêu cầu: 
1. Tốt nghiệp ðại học chuyên ngành Marketing. 
2. Ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Hoa trong giao tiếp và dịch thuật. 
3. Tin học: Tin học văn phòng, có khả năng ứng dụng các phần mềm hỗ trợ công việc, 

Marketing online. 
4. Kinh nghiệm: 01 – 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh hàng công nghiệp. 
Hồ sơ xin việc gồm có :  

- 01 ñơn xin việc (nêu rõ kinh nghiệm công tác). 
- 01 giấy khai sinh. (bản sao) 
- 02 sơ yếu lý lịch. (có ñóng dấu, xác nhận) 
- 01 chứng minh thư. (bảng photo công chứng) 
- 01 hộ khẩu. (bảng photo công chứng) 
- Các văn bằng …( bảng photo công chứng) 
- 01 giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

 
Thời gian nhận hồ sơ hết ngày 05/10/2014.  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ñến Chị Vân Anh 

- Phòng Tổ chức Nhân sự, số ñiện thoại: 0613.832225 ext 225. 
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