
Đọc sách Đá bóng

Nguyễn Hồng Thi

Với những kỹ năng và kiến thức về SEO và thương mại
điện tử đã học, cũng như tích lũy được trong quá trình
học tập tại trường đại học và làm việc tại các công ty về
web truyền thông, tôi rất mong mình có thể cùng công ty
hợp tác phát triển các chiến lượt truyền thông và tạo
hiệu quả doanh thu tốt nhất cho công ty.
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Tiếng Anh

Photoshop

Anh... - Trưởng phòng Marketing
Công ty IMI
Điện thoại:...

03/2017 - Hiện tại
Công ty IMI
Nhân viên SEO
- Lập kế hoạch và triển khai các công việc tối ưu, SEO
cho website, Viral marketing.
- Tối ưu SEO onpage, offpage, viết bài, chỉnh sửa hình
ảnh, banner, đang bài diễn đàn.
- Quản trị các trang web và blog của công ty .
- Phối hợp với bộ phận thiết kế chuẩn bị các nội dung, tin
bài, hình ảnh.

06/2015 - 02/2017
Công ty PES
Nhân viên SEO
- Quản trị hệ thống website của công ty
- Phân tích và đánh giá về thị trường thông qua các từ
khóa.
- Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online
để đẩy mạnh kết quả SEO.
- Hỗ trợ Team Digital Marketing trong những công việc
chung.

06/2011 - 05/2015
Công ty ANI
Nhân viên SEO
- Viết bài lên các diễn đàn, blog, các mạng xã họi nhằm
quảng bá dịch vụ, sản phẩm của khách hàng.
- Chạy Facebook ADS, Google ADS, phân tích, lập kế
hoạch và triển khai đẩy mạnh nội dung từ khóa cho
website

10/2007 - 05/2011
Đại học Marketing HCM
Chuyên ngành: Marketing
Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0

10/2013 - 08/2014
Nhóm tình nguyện
Tình nguyện viên
Tập hợp các món quà và phân phát tới người vô gia cư.
- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp
họ có những suy nghĩ lạc quan.
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