WE ARE

HIRING!
OPEN POSITION:

Product Owner
Marketing Intern
Business Development
Trainee
APPLY NOW
Send Us Your Resume:
hoang.phan@yoot.vn

More Information:
https://www.facebook.com/
huongnghieptronven

Là công ty về công nghệ hàng đầu, xây
dựng nền tảng Hướng nghiệp trọn vẹn,
quy tụ hơn 100.000 học sinh, sinh viên.
Hiện YOOT đã được 16 tỉnh thành phía
Nam đồng ý triển khai xuống các Trường
THPT và trung tâm GDTX, hỗ trợ công
tác hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh.
“Tại YOOT – Chúng tôi trao cơ hội để
bạn được dẫn đầu, sống và làm việc một
cách trọn vẹn với đam mê nghề nghiệp
của mình.”

Đối tượng
Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh,
Marketing, Kinh tế;
Tiếp thu nhanh, hiểu rõ các yêu cầu về sản phẩm;
Có khả năng quan sát, tư duy …
Số lượng: 1
Hình thức: Full-time
Nội dung công việc
Làm việc với Trưởng bộ phận để nghiên cứu, phân tích
và phát triển các tính năng cho sản phẩm;
Nghiệm thu, đề xuất cải tiến phát triển phần mềm đưa
ra giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu/cuối;
Lên kế hoạch cho mọi thứ liên quan đến sản phẩm:
làm việc với UX/UI designer, lên kế hoạch cho việc
Release và Timeline cho sản phẩm;
Theo dõi, tổng hợp, lên kế hoạch báo cáo kết quả công
việc cho cấp trên;
Các công việc khác theo bản mô tả của cấp quản lý.
Quyền lợi
Lương thỏa thuận, tốt nhất thị trường theo năng lực;
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành;
Chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, năng động, thỏa
sức sáng tạo;
Được sử dụng các tiện ích như phòng gym hiện đại,
hồ bơi, phòng đọc sách.

Đối tượng
Đang theo học Đại học hoặc tốt nghiệp Đại học
chuyên ngành Marketing, Kinh doanh;
Có đam mê về Marketing, thích sáng tạo nội dung.
Số lượng: 2
Hình thức: Internship
Nội dung công việc:
Cùng Trưởng bộ phận thực hiện các chiến dịch email
marketing, zalo, facebook, …;
Đóng góp ý tưởng thu hút học sinh, sinh viên.
Quyền lợi:
Được phụ cấp và hưởng các chính sách phúc lợi theo
quy định của công ty;
Được hướng dẫn chi tiết và định hướng công việc;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, thỏa
sức sáng tạo;
Được sử dụng các tiện ích như phòng gym hiện đại,
hồ bơi, phòng đọc sách.
Yêu cầu:
Chủ động, sáng tạo;
Đam mê giáo dục, thích làm việc với học sinh
sinh viên;
Thích tìm hiểu về digital marketing.

Đối tượng:
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh,
Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing,
Công nghệ thông tin,…
Số lượng: 5
Hình thức: Internship
Nội dung công việc:
YOOT’s Talent Internship – Business Development Trainee
là chương trình Tuyển dụng và đào tạo đặc biệt của YOOT
dành cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp;
Chương trình nhằm phát hiện ra các tài năng trẻ, có đam
mê nhiệt huyết để cùng YOOT phát triển sản phẩm phục
vụ cho hàng triệu người dùng, mang giá trị xã hội lớn.
Quyền lợi:
Lương thỏa thuận, tốt nhất thị trường theo năng lực
(up to 10M);
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành;
Chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, năng động, thỏa sức
sáng tạo;
Được sử dụng các tiện ích như phòng gym hiện đại,
hồ bơi, phòng đọc sách.
Yêu cầu:
Sẵn sàng làm Fulltime;
Yêu thích công việc Phát triển kinh doanh.

