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THÔNG BÁO TUYỀN DỤNG 
Từ ngày 15-03-2012 đến ngày 29-04-2012 

 
 
 

 

 
HG Travel là CTy làm đại diện cho các hãng vận tải  
hàng không, đường sắt Quốc tế tại Việt nam, như 
Turkish Airlines, American Airlines, đại lý cấp 1 Việt Nam 
Airlines,DB railway và kinh doanh các sản phẩm du lịch, 
nhà Hàng, khách Sạn, du thuyền... HG Travel cũng là 
đơn vị hàng đầu trong hoạt động Inboud tại Việt Nam 
với số lượng hơn 14 văn phòng trên toàn thế giới. Nay 
CTy mở rộng mạng lưới kinh doanh chúng tôi cần tuyển 
các vị trí sau: 

 

Công ty cần tuyển các vị trí sau tại Sài Gòn: 

Vị trí : Nhân viên IT Marketing làm việc tại TP.HCM. 

Nôi dung  công việc:  

� Design các chương trình promotion 
� Biên tập và làm các mẫu thông tin marketing, thông tin sản phẩm 
� Theo dõi, cập nhật thông tin trên web; tối ưu code; đảm bảo website luôn 

hoạt động tốt 
� Phối hợp cùng Sales post tour tuyến, dịch vụ du lịch cập nhật giá 
� Hỗ trợ tìm kiếm trên internet, cung cấp các thông tin về tuyến điểm, dịch vụ 

khi có yêu cầu 
� Hỗ trợ quản lý thông tin cung cấp trực tuyến 
� Xây dựng, phát triển các forum mạng xã hội của Công ty 

Yêu cầu chuyên môn: 

� Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khoa công nghệ thông tin 
� Kinh nghiệm 1 năm 
� Sử dụng thành thạo HTML, PHP, CSS và photoshop. Làm website theo Wordpress, 

hiểu biết về SEO, Marketing online. 
� Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu văn bản được yêu cầu 
� Khả năng lập trình Access, thiết kế flash là một lợi thế 

 

Yêu cầu khác:  

� Tuổi và giới tính: Nam/nữ tuổi từ 22 - 25. 
� Đam mê sáng tạo, chịu khó học hỏi cầu tiến trong công việc 
� Nhanh nhẹn, chăm chỉ, dễ hòa đồng và thích nghi tốt với công việc 
� Có khả năng làm việc nhóm 
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Thu nhập: • Lương: thỏa thuận 
• Chế độ: theo cấp bậc 

Thời gian đi làm: • Thử việc 02 tháng 
• Bắt đầu đi làm từ tháng  05 năm 2012 

 

Các chế độ khác: • Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp 

• Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến 

• Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo chính sách 

Cty 

• Mức lương được hưởng và tăng theo năng lực cũng như thời gian làm 

việc tại công ty  

Yêu cầu hồ sơ: Cty chỉ lưu hồ sơ bản sao chưa công chứng trong quá trình tuyển dụng. 

• Đơn xin việc làm. 

• Sơ yếu lý lịch. 

• Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.  

• Giấy khám sức khỏe.  

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng HCNS Lữ Hành Hương Giang Sài Gòn 
Địa chỉ: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: +84-8-39 330 333 (số lẻ 222-223) 
Email: hr.saigon@hgtravel.com  

Chỉ phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu, không hoàn trả lại hồ sơ. 


