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Giới thiệu công ty: 

iPrice Group là công ty đa quốc gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, hiện đã có mặt tại 7 quốc gia: Việt 

Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Hong Kong. Sở hữu 15 triệu khách 

hàng mỗi tháng, cùng mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử và đơn vị truyền 

thông trong khu vực, iPrice có đầy đủ tiềm lực để hướng đến mục tiêu trở thành điểm dừng chân cho 

600 triệu khách hàng mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á. 

Công ty đặt văn phòng tại Kuala Lumpur, Malaysia và có đội ngũ nhân viên đến từ 25 quốc gia trên thế 

giới và tiếp tục tăng trưởng, trong đó có các tài năng từng làm việc tại Google, IBM, BCG, Microsoft, 

v.v... iPrice hướng đến mục tiêu trở thành công cụ so sánh giá bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á. 

Số lượng tuyển: 2 

Mô tả công việc: 
- Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới về bài viết SEO. 

- Nghiên cứu từ khoá cơ bản bằng công cụ SEO. 

- Đảm bảo triển khai tốt bài viết theo yêu cầu và cập nhật xu hướng. Có cơ hội viết nội dung cho 

báo chí hoặc triển khai ý tưởng tại trang chuyên phân tích dữ liệu của iPrice. Ví dụ trang: 

https://iprice.vn/xu-huong/insights/ 

- Hỗ trợ team trong các công việc hàng ngày. 

- Đảm bảo hoàn thành trách nhiệm được, tôn trọng thành viên trong nhóm.  

Yêu cầu: 
- Sinh viên mới ra trường thuộc chuyên ngành liên quan. 

- Có niềm đam mê viết lách. 

- Kiến thức tốt về các xu hướng của thị trường Đông Nam Á. 
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