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General information 

Việc làm Digital Marketing Specialist (Internship) 

Vị trí Ho Chi Minh City 

Tên công ty Manifera Software Development Co. Ltd. ( www.manifera.com ) 

Ngày bắt đầu Sớm nhất có thể 

Người liên lạc Sơn Nguyễn (PM): son@manifera.com  ; Di động: 0909918042 

Phiên bản 1.0 

 

Nhân viên Digital Marketing Specialist (Internship) 
 

Công việc bạn sẽ làm 

 
Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động quảng bá qua mạng internet để giới thiệu về công ty. 
 

• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Google AdWords 

• Định nghĩa từ khoá và nội dung cho các chiến dịch quảng cáo 

• Hợp tác với những người liên quan trong những hoạt động tiếp thị để cải thiện SEO cho 
website 

• Đo, phân tích và báo cáo kết quả của các chiến dịch quảng cáo và tìm cách cải thiện. 
 

 

Yêu cầu: 

• Chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc tương đương 

• Có hiểu biết về Digital Marketing, đặc biệt là B2B marketing. 

• Có hiểu biết về Google Adwords 

• Có kinh nghiệm với Facebook ads, SEO, Email marketing là 1 lợi thế 

• Có kinh nghiệm với những công cụ phân tích trực tuyến 

• Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về phát triển phần mềm là 1 lợi thế 
Có hiểu biết tốt về tiếng Anh đọc và viết. 

 
 

Về Công ty: 

Manifera Software Development là công ty phát triển phần mềm Singapore có nguồn gốc Châu 

Âu và văn phòng phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty chúng tôi chuyên tạo ra các ứng dụng kinh doanh, web và di động. Khách hàng của 

chúng tôi có trụ sở tại Châu Âu và Châu Á. Điều này cho phép bạn được làm việc với các nền 

văn hoá khác và trải nghiệm những công nghệ tiên tiến khác nhau. 
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