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JOB DESCRIPTION 

 

Job title: Digital Marketing Intern 
 

Job grade: 
 

Full time 

School: EMASI Group of Schools 
 

Report to: The Digital Marketing Intern will report to the Marketing Supervisor 
 

Job overview: 
 

The post holder is responsible to support marketing digital activities, and to 
effectively follow up with digital marketing performance. 

 
Responsibilities 
and Duties: 
 

 To support in the production of media (photoshoot, video shooting) 

 To support in managing Social Media, Website and Newsletter Performance 

 To support executing all online advertising on behalf of all schools in the group, 
which includes but is not limited to Social Media, Google Ads, Facebook Ads, 
YouTube advertising, and online display advertising. 

 To keep track and report on competitor online advertising, identifying effective 
techniques, messages, and channels, and ensure that the schools’ online 
advertising out-performs competitors’ adverts. 

 To work closely with Marketing Content Writer & Digital Marketing Assistant and 
deputy for those roles when the postholder is absent (maternity, holiday, 
sickness, other prolonged planned and unplanned absence).  

 To record all expenditure and process all required paperwork for tasks related to 
the role, as well as to support the Marketing & Admissions Team with other 
tasks and events during the team’s peak times. 

 Any other tasks assigned by Line Manager. 

 
Qualifications:  Achieving toward a bachelor’s degree in marketing, Business Administration or 

similar major 

 Good in English and Vietnamese communications 

Experience:  Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and 
measurement 

 Familiar with using digital marketing and analytics tools is a plus 

 Familiar with education marketing is a plus 

 Website management experience is a plus 

 Media production experience is a plus 

Competencies:  Critical thinker and problem-solving skills 

 Effective collaboration and communication skills  

 Able to work independently and as part of a team 

 Good organisation skill 

 Able to show initiative, good business acumen and common sense 

 Positive, can-do attitude to work and flexibility 
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(*) Note: Flexible to work attitude is required, as some occasional evening and weekend work may be 
required. 
 
 

Job Holder’s Signature:  Date:  

Direct Manager’s 
Signature: 

 

 

 Date:  

 

 

HR Manager’s Signature:  Date:  
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
JOB DESCRIPTION 

 

Vị trí: 
Job title: 

 

Nhân viên thực tập Tuyển sinh 
Intern Admissions Officer 

 
Trường: 
School: 
 

Cấp bậc: 
Job grade 

 

EMASI 

 

Thực tập 
Intern 

 

Quản lý bởi: 
Report to: 

 

Trưởng phòng Tuyển sinh 
Admissions Manager 

 
Mô tả chung: 
Job overview: 

 

Nhân viên thực tập Tuyển sinh có trách nhiệm đạt công việc được giao và mang đến 
dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng và các bộ phận liên quan. 
Intern Admissions Officer fully meets the job assigned and provides excellent quality, 
professional customer service to students, parents and internal departments.  

 
 

Trách nhiệm và 
nghĩa vụ: 
Responsibilities 
and Duties: 

 

 Đảm bảo văn phòng tuyển sinh sạch sẽ, bảo quản đồ dùng văn phòng, sắp xếp 
phòng họp, chào đón và hướng dẫn khách hàng/ phụ huynh, và chuyển tiếp các 
cuộc gọi/ thư gửi đến. 

Ensure clean admissions office environment, maintain office supplies, arrange for the meeting 
room, greet and direct visitors/ parents and transfer incoming phone calls/ mails. 

 

 In thẻ học sinh/ phụ huynh;  
Issue Students or ID card; 

 

 Ghi nhận cơ sở dữ liệu phụ huynh hiện hữu và tiềm năng; 
Record the current and prospective parents’ database; 

 

 Hỗ trợ học sinh làm bài kiểm tra tuyển sinh, lên lịch phỏng vấn phù hợp với độ tuổi 
và học vấn của học sinh; 
Administer admissions tests and schedule admissions interviews as appropriate for the 
applicant’s age group and background; 

 

 Ghi nhận, cập nhật và xét lại tất cả những thắc mắc, kết quả kiểm tra, tham quan, 
đăng ký nhập học; Nhận và lưu trữ đơn xin thôi học; 
Record, update and review all enquiries, tests, visits and applications, and receive and 
record any student withdrawal forms for the school’s current students; 

 

 Thường xuyên tiếp cận và tham khảo website của các trường đối thủ để cập nhật 
cho bộ phận về những động thái mới trên thị trường; 
Regularly visit the school’s key competitors and their websites to keep the team updated on 
any new competitor developments; 

 

 Lưu trữ thông tin về chi phí và hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong các công việc hành 
chính thường nhật; 
Record expenditure and to assist Line Manager with administrative duties; 

 

 Hỗ trợ sự kiện và các hoạt động khác của Trường, phối hợp với bộ phận Tiếp thị & 
Truyền thông cùa trường trong các công tác có liên quan  
Support school events and whole-school activities as required and work very closely with the 
school’s Marketing & Communications team; 

 

 Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao phó. 
Other tasks as assigned by Line Manager. 

 
 

Bằng cấp: 
Qualifications: 

Thực tập sinh về Phát triển Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị hoặc Dịch vụ 
Khách hàng. 
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Intern in Sales, Business Administration, Marketing, or Customer Service. 

 
  
Năng lực: 
Competencies: 

 Giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo và tự tin; 
Strong and confident verbal and written communication skills in Vietnamese;  

 Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh;  
Basic English communications; 

 Kỹ năng sử dụng mày tính và các ứng dụng có liên quan; 
Good computer and application skill;  

 Kỹ năng giải quyết vấn đề; 
Problem solving; 

 Kỹ năng thương thảo đàm phán; 
Coordination and negotiation; 

 Kỹ năng sắp xếp quản lý công việc;  
Time management;  

 Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; 
Ability to work independently as well as teamwork; 

 Trình bày chuyên nghiệp; 
Professional personal presentation; 

 Quản lý thông tin/dữ liệu; 
Database/information management; 

 Cam kết gắn bó lâu dài; 
Long term commitment; 

 Chăm chỉ, kỹ lưỡng, chủ động, đáng tin, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
Hardworking, detail-oriented, initiative, reliable, able to work under high pressure. 

 
 

Định hướng dịch 
vụ khách hàng: 
Customer Service 
Orientation: 

 

 Vị trí này thể hiện diện mạo của Trường/Công ty và hoàn toàn đảm nhận việc 
tương tác với khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại. Khi một khách hàng cảm 
thấy không hài lòng, Nhân viên thực tập Tuyển sinh cần duy trì trạng thái bình tĩnh, 
lịch sự và luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
The post holder is the face of the school/company and the only person a customer might 
come in contact with, whether in person or on the phone. Even when a customer is upset, 
it's important for the post holder to remain calm and polite and try her best to help the 
customer with what she needs.  

 Dịch vụ khách hàng hiệu quả đồng nghĩa với không ngừng nỗ lực. Nếu Nhân viên 
thực tập Tuyển sinh biết một người khác có thể giúp đỡ hoặc có cách giải quyết 
vấn đề cho khách hàng, Nhân viên cần nỗ lực bằng nhiều cách, có thể là gọi điện 
thoại nhiều nơi hoặc tiến hành tìm kiếm thêm thông tin để hỗ trợ khách hàng, qua 
đó đạt được doanh số mà khách hàng mang lại.  
To provide good customer service sometimes means going the extra mile. If the post holder 
knows someone else that might be able to help the customer or knows a way to solve the 
issue, taking the time to make extra calls or do extra research for the customer will go a long 
way in retaining that customer's business. 

 
(*) Lưu ý/Note:  Công việc có thể yêu cầu làm việc thêm giờ (sau 7 giờ tối) 

Flexible to work extra some evenings (after 7pm). 

 

 

Nhân viên: 
Job Holder: 

 

 
Ngày: 
Date:  

Quản lý trực tiếp: 
Line Manager: 

 

 
 

 

 
Ngày: 
Date:  
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Nhân viên: 
Job Holder: 

 

 
Ngày: 
Date:  

 
 
 
 
 
 
 
Quản lý cấp cao trực thuộc 
tập đoàn – Bộ phận HCNS: 
Senior Group Manager – HR & Admin: 

 

 
Ngày: 
Date:  
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JOB DESCRIPTION 

 

Job title: Marketing Intern 
 

Job grade: 
 

Full time 

School: EMASI Group of Schools 
 

Report to: The Marketing Intern will report to the Senior Marketing Officer 
 

Job overview: 
 

The post holder is responsible to support marketing activities & events   

Responsibilities 
and Duties: 
 

 To support in the planning, implementing marketing activities and events at 
shopping malls, residential areas. 

 To support on site checking the education markets 

 To support in follow up with outdoor advertising (street banner, roadshow, direct 
marketing) 

 To work closely with suppliers, Marketing team when the postholder is absent 
(maternity, holiday, sickness, other prolonged planned and unplanned absence).  

 To record all expenditure and process all required paperwork for tasks related to 
the role. 

 Any other tasks assigned by Line Manager. 

 
Qualifications:  Studying or has achieved at a Bachelor’s degree in Marketing, Business 

Administration or similar major 

 Good in English and Vietnamese communications 

Experience:  Up-to-date with the latest trends and actively oriented 

 Familiar with using Office tools 

 Familiar with education marketing is a plus 

Competencies:  Critical thinker and problem-solving skills 

 Effective collaboration and communication skills  

 Able to work independently and as part of a team 

 Good organisation skill 

 Able to show initiative, good business acumen and common sense 

 Positive, can-do attitude to work and flexibility 

(*) Note: Flexible to work attitude is required, as some occasional evening and weekend work may be 
required. 
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Job Holder’s Signature:  Date:  

Direct Manager’s 
Signature: 

 

 

 Date:  

 

 

HR Manager’s Signature:  Date:  

 


