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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

CHUYÊN GIA MẠNG XÃ HỘI

Toàn thời gian. Hà Nội.

Fourdozen là một công ty cung cấp dịch vụ marketing cho các khách hàng trong lĩnh vực du 
lịch khách sạn, nhà hàng, giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận.

Chuyên gia mạng xã hội chịu trách nhiệm duy trì lịch trình nội dung mạng xã hội, lên lịch đăng 
nội dung cho các bài đăng trực tuyến cho khách hàng của chúng tôi. Chuyên gia mạng xã hội 
cũng duy trì xây dựng danh sách KOL và báo chí, thay mặt cho khách hàng, trao đổi trực tiếp 
với những người có sức ảnh hưởng và các nhà báo phóng viên. Chuyên gia mạng xã hội chịu 
trách nhiệm tham gia các sự kiện của khách hàng, quay phim theo phong cách Tiktok. Reel 
bằng điện thoại, chỉnh sửa và đăng các video cùng với nhạc/ nội dung. Ngoài ra, Chuyên gia 
mạng xã hội sẽ hỗ trợ đội ngũ sản xuất video và ảnh về việc định hình phong cách cho các buổi 
chụp hình và hỗ trợ cần thiết cho việc viết nội dung và thông cáo báo chí.

Yêu cầu bằng cấp, kỹ năng

• Bằng cử nhân chuyên ngành marketing 
hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có hiểu biết sâu về văn hoá bao gồm âm 
nhạc, mỹ thuật, thời trang, phim và ẩm 
thực.

• Portfolio sáng tạo thể hiện các bài viết và 
khả năng tư duy.

• Đã hoạt động tích cực và lâu dài trên các 
nền tảng mạng xã hội (Facebook, Insta-
gram, Tik Tok, Twitter…).

• Có tinh thần khởi nghiệp tích cực 
• Cởi mở, vui tính.
• Hiểu rõ phương thức thúc đẩy sự tương tác 

và lượng người theo dõi trên mạng xã hội
• Năng lực hoàn thành nhiều đầu công việc 

đúng hạn 
• Tính cách hướng ngoại, thích gặp gỡ với 

người mới và tham gia các sự kiện.
• Trình độ Tiếng Việt bản ngữ và khả năng 

viết tiếng Anh tốt.

Ưu tiên ứng viên có 

• Chú ý đến từng chi tiết 
• Hoạt động năng nổ trên mạng xã hội và 

liên tục cập nhật các xu hướng mới nổi
• Có khả năng tham chiếu văn hóa và bản 

năng sáng tạo để luôn dẫn đầu xu thế
• Kinh nghiệm viết đã được chứng minh 

trên các phương tiện truyền thông xã hội
• Đã có kinh nghiệm tạo ra các video trên 

Reel và Tiktok nhanh chóng. 
• Có thể viết dưới áp lực deadlines

Quyền lợi 

• Mức lương lên tới 18.000.000 VND/ tháng 
dựa trên kinh nghiệm làm việc.

• Ưu đãi mua gói tập gym
• Bảo hiểm trọn gói
• Thời gian nghỉ phép và nghỉ ốm linh hoạt
• Đồ ăn nhẹ, cà phê và đồ uống luôn sẵn 

sàng cho nhân viên công ty
• Bãi đậu xe miễn phí
• Không làm việc cuối tuần/giờ làm việc linh 

hoạt
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Nhiệm vụ và trách nhiệm
 
• Xem lại tất cả các đầu việc và deadlines được giao vào đầu mỗi ngày, đảm bảo rằng đáp ứng 

đúng các thời hạn công việc theo yêu cầu và bạn đang trao đổi rõ ràng với người giám sát 
của bạn về tiến độ của mỗi công việc trên Asana. 

• Làm quen với các khách hàng và các bản tóm tắt dự án, tham gia vào việc lên ý tưởng chân 
dung khách hàng và chủ đề nội dung. Ứng dụng sự hiểu biết vào trong công việc viết bài, lên 
lịch trình đăng bài và tương tác. 

• Làm quen với lịch trình nội dung mạng xã hội của mỗi khách hàng (số lượng bài đăng mỗi 
tuần, chủ đề nội dung…) và nhận ra bất cứ điều gì không đi đúng hướng cũng như cho các 
sự kiện đặc biệt. 

• Soạn thảo và duy trình lịch trình nội dung mạng xã hội theo phân công công việc của Ac-
count Manager của bạn. 

• Quản lý độc lập việc lên lịch trình các bài đăng trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội 
cho các khách hàng bao gồm Facebook, Instagram, Tiktok và LindedIn. 

• Nhận các nội dung bài đăng trên mạng xã hội từ nhóm của bạn, và lên lịch cho các nội dung 
này trên các nền tảng mạng xã hội. Đảm bảo rằng nội dung được lên lịch đăng bài đúng thời 
gian phù hợp, hình ảnh và nội dung đạt chất lượng cao và không có lỗi. 

• Viết tốt, không có lỗi theo yêu cầu được phân công trên Asana. 
• Hỗ trợ đội ngũ viết bài trong việc dịch và đọc soát lỗi. 
• Chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội từ kênh của khách hàng vào các kênh tương tác nội 

bộ để nhắc nhở nhân viên tương tác và khuyến khích chia sẻ bài viết. 
• Đóng góp phát triển danh sách KOL và quan hệ truyền thông cho các khách hàng bao gồm 

nghiên cứu tìm kiếm những người có sức ảnh hưởng, các nhà báo phóng viên và đảm bảo 
dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất. 

• Trao đổi trực tiếp với những người có sức ảnh hưởng qua tài khoản mạng xã hội của bạn để 
mời họ tham dự các sự kiện hoặc tương tác với các thương hiệu của khách hàng. 

• Trao đổi với các nhà báo phóng viên bao gồm việc gửi thông cáo báo chí và thư mời tham 
dự sự kiện và tiếp tục liên hệ bằng tin nhắn, điện thoại hay email. 

• Tham gia các sự kiện của khách hàng để chào hỏi với những người có sức ảnh hưởng và làm 
việc trực tiếp với họ. 

• Tham gia vào công việc chụp hình và hỗ trợ cho nhiếp ảnh gia bao gồm định hình phong 
cách ảnh. 

• Chuẩn bị báo cáo truyền thông ở định dạng đẹp, rõ ràng. 
• Đảm bảo lượt theo dõi, chia sẻ và phản ứng từ influencers.
• Tham dự các cuộc họp với team dự án hàng tuần.
• Làm báo cáo tương tác cho cuộc họp hàng tháng để thể hiện các thông số kết quả các tài 

khoản truyền thông mạng xã hội theo cách đơn giản, rõ ràng để hiểu và thuyết trình các báo 
cáo này trước toàn công ty. 

• Chịu trách nhiệm tăng mức độ tương tác và người theo dõi cho các tài khoản khách hàng.

NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN

Gửi portfolio cùng với CV/ cover letter của bạn đến email jobs@fourdozen.com.
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