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 CONFIDENTIAL 

JOB DESCRIPTION 

--------------------- 

VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC KHỐI MARKETING (CMO) 

Báo cáo cho CEO 

Mức lương: thương lượng 

 

Mô tả công việc 

 

Mục tiêu 

Head of Marketing (CMO) là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động tiếp thị của doanh 

nghiệp, đưa ra chỉ thị và các hướng dẫn quan trọng, đảm bảo các chiến lược marketing diễn ra 

thành công. 

Head of Marketing  thường thực hiện các nhiệm vụ công việc sau: 

 Xây dựng nhận thức và định vị thương hiệu. (Brand/Brand Marketing)  

 Phát triển chiến lược thương hiệu, tạo ra các chiến dịch để nâng cao nhận thức về thương 

hiệu và giúp tăng doanh số. 

 Giám sát bộ phận Marketing. Giám đốc tiếp thị sẽ dẫn dắt các nhóm tiếp thị, hướng dẫn họ 

hoàn thành các dự án và đáp ứng các mục tiêu marketing đề ra. 

 Giám sát chiến lược tiếp thị, quản lý mạng xã hội (Social Media) và tiếp thị nội dung 

(Marketing nội dung). 

 Phối hợp và hỗ trợ Phòng kinh doanh (Sales) thông qua các chương trình tiếp thị. 

 Xây dựng kế hoạch ngân sách và tài chính, bao gồm các khoản chi tiêu, nghiên cứu và phát 

triển, dự phòng lợi tức đầu tư và lỗ lãi. 

 Giao nhiệm vụ công việc cho các vị trí như : Quản lý Marketing (Marketing Manager), 

Chuyên viên Marketing ... 

Mô Tả Công Việc 

 Hoạch định và thực hiện chiến lược marketing trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. 

 Nghiên cứu thị trường, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng, thực hiện phân tích 

đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tham mưu Ban Giám đốc 

những chính sách marketing hợp lý theo từng thời điểm, phân khúc thị trường cho sản 

phẩm và xác định thị trường mục tiêu đến từng đối tượng khách hàng. 

 Thiết lập ngân sách marketing của phòng và trình Giám đốc phê duyệt, chịu trách nhiệm 

trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi đối với các hoạt động của 

phòng trong phạm vi ngân sách được giao. 

 Thiết lập và duy trì quan hệ với với các đối tác, cơ quan nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ 

có liên quan phục vụ cho hoạt động marketing, tham mưu cho Tổng Giám đốc về truyền 

thông, nhận diện và phát triển thương hiệu. 
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 Tổ chức thực hiện các hoạt động và chương trình nghiên cứu thị trường, Xây dựng các công 

cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing. 

 Triển khai, tối ưu và đo lường chỉ số, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, truyền 

thông, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng qua các kênh Online 

(Website, Facebook, Zalo, Tiktok) và Offline. 

 Kiểm duyệt tất cả nội dung và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. 

 Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các cơ 

quan chức năng Nhà nước, các tổ chức và đối tác có liên quan đến các hoạt động 

Marketing của Công ty. 

 Phối hợp với Phòng Kinh doanh nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới 

theo định hướng phát triển của Công ty và theo nhu cầu của khách hàng; đưa ra các 

chương trình để đo lường thị trường, tư vấn và xây dựng cho Tổng giám đốc về các chiến 

lược triển khai sản phẩm mới ra thị trường. 

 Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực, nhân sự kế thừa. 

 Tham mưu cho BGĐ trong việc định hướng sáng tạo, xây dựng và triển khai chiến lược 

marketing. 

 

Yêu cầu công việc 

 

 Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền 

thông/Quản trị thương hiệu… 

 Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. 

 Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Marketing thông qua các kênh online 

(chiến lược quảng cáo, kế hoạch triển khai các chương trình thông qua các kênh Google 

Adwords, Facebook, Seo, Tiktok, Zalo…) và Marketing offline ngắn hạn và dài hạn. 

 Có năng lực quản lý, phân tích đánh giá, hoạch định chiến lược, quản trị và phân bổ nguồn 

lực. 

 Tư duy logic và tư duy phản biện tốt. 

 Chủ động, nhạy bén, xử lý tình huống tốt. 

 Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 

 Sáng tạo, có khả năng lãnh đạo, tổ chức. 

 Chịu được áp lực công việc cao. 

 Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, thuyết trình; Đàm phán và thương lượng. 

 

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng thứ 7 

 Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh 

You are a best candidate! 
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