
 

THÔNG BÁO TUY

Công ty Cổ phần giải pháp Sinnovasoft

Công ty Cổ phần giải pháp Sinnovasoft là m

Được thành lập từ 1994, Công ty TNHH Sannam 

hình thành các Công ty thành viên.

Sinnova là một doanh nghiệp tr

giải pháp ERP. Đưa ứng dụng công ngh

ngắn khoảng cách về kinh nghi

giải pháp ERP chuyên dụng: IERP, SERP, ERP cho ngành d

Sinnova cung cấp hệ thống ph

toán doanh nghiệp, Quản lý quan h

hàng, quản lý khách sạn... cho phép doanh nghi

kinh doanh tăng khả năng kiể

thời, chính xác, hiệu quả cho công tác tác nghi

điều hành công ty. 

Nhằm phát triển quy mô và tri
dụng:  
Vị trí: Nhân viên Marketing/ Th
Số lượng: 02 

I. Mô tả và yêu cầu như sau
 

Tiêu chí 

Thực hiện 
nhiệm vụ 

- Xây dựng và phát tri
hoạch dài h

- Xác định hư
nhu cầu khách hàng và các cơ h

- Phân tích SWOT, xây d

- Tìm kiếm và xây d
kinh doanh (request)

- Duy trì và phát tri

- Thực hiện marketing: Internet marketing, Tel marketing, Email 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

i pháp Sinnovasoft 

i pháp Sinnovasoft là một công ty thành viên của Sannam Gourp . 

1994, Công ty TNHH Sannam đóng vai trò quyết định trong vi

hình thành các Công ty thành viên. 

p trẻ, sáng tạo tiềm năng trong công việc xây d

ng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghi

h nghiệm và bề dày quản lý của Việt Nam với các nư

ng: IERP, SERP, ERP cho ngành dịch vụ. 

ng phần mềm chuyên sâu như: Quản lý nguồn nhân l

n lý quan hệ khách hàng, Quản lý văn phòng, Qu

n... cho phép doanh nghiệp tin học hóa các hoạt độ

ểm soát các hoạt động bằng cách cung cấp thông tin k

cho công tác tác nghiệp, quản lý hỗ trợ ra quyế

n quy mô và triển khai các dự án mới, Sinnova có nhu cầ

/ Thực tập sinh/ Parttime 

u như sau:  

Mô tả yêu cầu 

ng và phát triển kế hoạch marketing theo từng giai đo
ch dài hạn của công ty 

nh hướng phát triển của các sản phẩm mới, thông tin th
u khách hàng và các cơ hội kinh doanh mới 

Phân tích SWOT, xây dựng TOWS. 

m và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng và t
kinh doanh (request) 

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng 

n marketing: Internet marketing, Tel marketing, Email 

 

 

a Sannam Gourp . 

nh trong việc 

c xây dựng các 

n lý doanh nghiệp nhằm rút 

i các nước bằng 

n nhân lực, Kế 

phòng, Quản lý bán 

ộng sản xuất 

p thông tin kịp 

ết định trong 

ầu cần tuyển 

ng giai đoạn và các kế 

i, thông tin thị trường, 

m năng và tạo lập cơ hội 

n marketing: Internet marketing, Tel marketing, Email 



 

marketing, Media marketing, Postcard market

- Viết bài quảng cáo, gi

- Các nhiệm v

Kiến thức 

Trình độ chuy
môn 

Trình độ ngoại 
ngữ 

Trình độ Tin học

Kỹ năng, 
kinh nghiệm 

Kỹ năng 

Kinh nghiệm

Phẩm chất, 
thái độ 

Phẩm chất cá 
nhân 

Khác Giới tính, độ tuổi

Quyền lợi 

- Thời gian thử việc 0
thực tập; 04 tháng đ

- Thu nhập theo thỏa thuận
án), đàm phán khi ph

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy đ

Nơi làm việc Hà Nội 

 

marketing, Media marketing, Postcard marketing... 

ng cáo, giới thiệu sản phẩm 

m vụ khác theo yêu cầu của công việc 

ộ chuyên - Sinh viên năm 4, hoặc đã tốt nghiệp thuộ
kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kinh tế 
Marketing, Thương mại điện tử,... 

ộ ngoại - Nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt 

- Giao tiếp bằng tiếng Anh tốt là 1 lợi thế 

ộ Tin học - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook,…) 

 

- Hiểu biết về lĩnh vực Kinh doanh, marketing, thương 
mại điện tử 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng lập kế hoạch 

- Kỹ năng dịch vụ khách hàng 

- Kỹ năng đàm phán 

- Kỹ năng tổ chức sự kiện  

- Kỹ năng thuyết trình 

- Am hiểu về SEO, SEM, mạng xã hội là m

ệm - Không yêu cầu 

ẩm chất cá 

- Trung thực, năng động, cầu tiến, sáng tạo, h

- Có tinh thần trách nhiệm cao 

- Nhiệt huyết, có sức khỏe tốt và chịu áp lực trong công 
việc 

ới tính, độ tuổi - Nam, nữ độ tuổi không quá 35 tuổi 

ời gian thử việc 02 tháng đối với fulltime; 06 tháng đối với học việc/ 
; 04 tháng đối với parttime 

ập theo thỏa thuận (Lương cứng + phụ cấp ăn trưa + thư
, đàm phán khi phỏng vấn trực tiếp 

c tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nư

 

 

ộc khối ngành 
 thương mại, 

 

òng (Word, Excel, 

c Kinh doanh, marketing, thương 

i là một lợi thế 

ực, năng động, cầu tiến, sáng tạo, hòa đồng 

ịu áp lực trong công 

ối với học việc/ 

+ thưởng dự 

a Nhà Nước 



 

II. Phương thức nộp h

1. Ứng viên chỉ nộp hồ sơ qua Email theo đ

(Lưu ý tên file được ghi b

tuyển – Họ tên, ví dụ: Nhan vien 

2. Yêu cầu hồ sơ:  

- CV nêu rõ quá trình học t

ứng tuyển, Nơi làm việc 

thân, mức lương đề nghị

III. Thông tin liên hệ 

- Người liên hệ: Lê Th

- Địa chỉ: Phòng Hành chính T

Sinnovasoft, P702, tầ

Hòa, Cầu Giấy, Hà N

- Điện thoại: 04 73 022

p hồ sơ 

sơ qua Email theo địa chỉ: Admin@Sinnovasoft.com

c ghi bằng tiếng Việt không dấu theo nguyên tắc: V

: Nhan vien marketing – Nguyen Van A) 

c tập, kinh nghiệm làm việc, Đơn xin việc nêu rõ: V

c mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguy

ị. 

 

: Lê Thị Hằng 

: Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty Cổ phần Gi

ầng 7, tòa nhà Thăng Long 113, đường Trung Kính, Yên 

y, Hà Nội. 

022 332 

 

 

Admin@Sinnovasoft.com 

c: Vị trí ứng 

c nêu rõ: Vị trí 

t và nguyện vọng bản 

n Giải pháp 

ng Trung Kính, Yên 


