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(Chương trình thực tập sinh có lương) 

MẢNH GHÉP KIM CƯƠNG 

“Thực tập bằng cả trái tim!” 

 

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên tích lũy những kỹ năng, trải nghiệm làm việc thực tế 

đồng thời tìm kiếm các cơ hội cho tương lai, CCE đã triển khai chương trình thực tập sinh có 

lương “MẢNH GHÉP KIM CƯƠNG” với nội dung sau: 

 

ĐỐI TƯỢNG 

- Sinh viên năm 3, năm 4 

- Sinh viên mới tốt nghiệp 

CÁC VỊ TRÍ – NỘI DUNG CÔNG VIỆC – YÊU CẦU 

1. Content Excutive (x2) 

 

NỘI DUNG 

- Xây dựng các loại hình digital content bao gồm Facebook fanpage posts, bài PR, nội 

dung website, blog posts, banner ads, kịch bản forum seeding… thuộc các chiến dịch 

digital marketing cho các khách hàng của công ty. 

- Tham gia cùng team xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp các ý tưởng 

nội dung sáng tạo cho chiến dịch digital marketing. 

- Tham gia vào các meeting nội bộ, meeting với khách hàng để tiếp nhận creative brief, 

brainstorm ý tưởng. 

- Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ lên Content Manager. 

- Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ và 

nền tảng digital mới vào các chiến dịch cho khách hàng. 

 

YÊU CẦU 

- Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề digital copywriting 

- Khả năng sáng tạo cao, giàu ý tưởng 

 

2. Graphic Designer (x2) 

 

NỘI DUNG 

- Phối hợp cùng creative team thiết kế các nội dung digital bao gồm: Facebook photos, 

infographics, corporate website/microsite/app, ad banners… thuộc các chiến dịch 

truyền thông marketing cho khách hàng. 

- Làm việc cùng nhóm dự án tham gia xây dựng, đề xuất các ý tưởng sáng tạo về thiết 

kế phục vụ cho các mục tiêu chiến dịch. 
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- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhằm mục đích nâng cao 

chất lượng và hiệu quả các sản phẩm thiết kế. 

 

 

YÊU CẦU 

- Ngành thiết kế mỹ thuật 

- Có khả năng vẽ tay là một lợi thế 

- Thực sự đam mê về thiết kế đồ họa 

- Có ý thức trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế (vị trí này không phù hợp với 

người không cầu toàn về chất lượng sản phẩm của mình) 

- Sáng tạo trong thiết kế 

 

3. Sale & Marketing online (x2) 

 

NỘI DUNG 

- Lập kế hoạch, đăng quảng cáo, trỏ link về Website trên các diễn đàn, blog, mạng xã 

hội 

- Marketing Online qua Email, SMS; điện thoại trực hotline 

- Chat online hoặc tư vấn khách hàng qua điện thoại ( cách thức đặt hàng, mua hàng, 

thanh toán, phương thức giao nhận…) 

- Xác nhận thanh toán của khách hàng, xử lý thông tin phát sinh 

- Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin và phản hồi của khách 

hàng  

- Đảm bảo về doanh số bán hàng, báo cáo công việc theo tuần 

 

YÊU CẦU 

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành 

liên quan 

- Tự tin và yêu thích làm Telesales, Marketing và bán hàng 

- Có khả năng giao tiếp tốt 

 

4. Hành chính văn phòng (x2) 

 

NỘI DUNG 

- Phối hợp với các phòng ban để triển khai hoạt động sản xuất 

- Phân công lịch làm việc giám sát, đôn đốc công việc hàng ngày của đội ngũ thực hiện, 

đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiến độ thực hiện 

- Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ để điều tiết việc khắc 

phục, sửa đổi, nâng cao chất lượng 

- Xây dựng các quy trình, form mẫu quản lý áp dụng cho phòng đào tạo – sản xuất để 

quản lý con người và tài sản 

- Tính hoa hồng, KPI cho phòng đào tạo – sản xuất hàng tháng 

- Sắp xếp lịch đào tạo cho đội ngũ phòng đào tạo – sản xuất 

- Tổ chức họp phòng ban định kỳ nhằm tiếp nhận ý kiến phản hồi trong công tác, các 

tồn đọng... để phản hồi giải quyết 
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YÊU CẦU 

- Ngoại giao và ứng xử tốt 

- Khả năng nắm bắt tâm lý, khích lệ, động viên 

 

5. Event ideas (x1) 

 

NỘI DUNG 

- Lập kế hoạch và thiết kế concept, kịch bản cho các sự kiện của khách hàng và công ty 

- Phối hợp làm việc với các phòng ban để triển khai tổ chức sự kiện 

 

YÊU CẦU 

- Có kiến thức cơ bản về nghề sự kiện 

- Có khả năng sáng tạo cao 

YÊU CẦU CHUNG 

- Thành thạo tin học văn phòng 

- Có trách nhiệm trong công việc 

- Có tinh thần học tập cầu tiến 

- Chịu được áp lực cao trong công việc 

QUYỀN LỢI 

- Được thực tập và đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp theo hướng “cầm tay chỉ 

việc” 

- Hưởng lương theo năng lực 

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức 

LIÊN HỆ 

Các bạn ứng viên vui lòng gửi CV về email: training@ccevents.vn 

Văn phòng đại diện: 
Công ty TNHH TMDV CCE – 79/61 Bùi Quang Là, phường 12, 

quận Gò Vấp, Tp HCM 

Hotline: (08) 6861 6857 

Email: training@ccevents.vn  

Website: ccevents.vn – cce.edu.vn 
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