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TUYỂN NHÂN VIÊN SEO/ MARKETING 

Mô tả công việc: 
– Tìm kiếm thông tin và viết bài về xoay quanh chủ đề du lịch, 
– Biên tập tin bài về các chủ đề về địa danh, điểm đến du lịch, khách sạn, tàu du lịch và các 
dịch vụ du lịch khác, 
– Viết bài PR, 
– Tuyển lựa, chỉnh sửa bài viết và biên tập hình ảnh cho website, 
– Viết bài về sản phẩm và dịch vụ du lịch của Công ty để quảng bá thông tin trên mạng xã hội 
(Facebook, Google+, Blog, Forum…), 
– Nghiên cứu nhu cầu xu hướng của khách du lịch để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp, 
– Biên soạn và tạo newsletter hàng tháng liên quan tới các thông tin, sản phẩm du lịch, 
– Hỗ trợ trưởng nhóm thực hiện quản lý nội dung thông tin trên các website. 
 
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. 

Yêu cầu:  
– Tiếng Anh viết, đọc hiểu tốt (bắt buộc), 
– Trình độ: Tốt nghiệp các trường về ngoại ngữ (Tiếng Anh), du lịch, marketing, báo chí, 
– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao; tư duy sáng tạo, có nhiều 
cách thể hiện bài viết mới, 
– Có kỹ năng viết bài. Ưu tiên những người có kinh nghiệm viết bài cho các trang báo điện tử, 
du lịch và am hiểu internet, 
 – Có nhiều ý tưởng sáng tạo, viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt, 
– Làm việc fulltime. 

Quyền lợi: 
– Đảm bảo đầy đủ các chính sách nghỉ phép, bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế,  
– Công ty tổ chức du lịch hàng năm cho nhân viên, 
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, 
– Lương: 5-7tr. Có thể cao hơn nếu quá trình làm việc kết quả tốt. 
 
Thông tin về Công ty: 
Website: www.asiatravelandleisure.com 
Kênh Youtube: www.youtube.com/asiatravelandleisure  

Nhận hồ sơ xin việc từ ngày 5/5/2017 
CV trình bày bằng Tiếng Anh có đính kèm ảnh. Địa chỉ nhận email: hr@travelvietnam.com 
Người nhận hồ sơ: Alan Hoàng 
Địa chỉ: P707, Tòa nhà Thăng Long, 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
(Lưu ý: Chúng tôi chỉ trả lời các ứng viên có hồ sơ phù hợp). 

 


