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VỊ TRÍ CÔNG VIỆC : NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE PART - TIME 

I. Thông tin chung (mô tả): 

• Vị trí công việc: các công việc về marketing online; 

• Thời gian làm việc: offline tại Công ty và online theo từng dự án cụ thể; 

• Bộ phận: Marketing; 

• Quản lý trực tiếp: Nguyễn Hữu Thắng. 

 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

• Thực hiện viết bài chuẩn SEO theo phân công của cấp Quản lý; 

• Nghiên cứu đối thủ về SEO, content,..phối hợp Quản lý để xây dựng kế hoạch SEO cho 

công ty; 

• Chụp và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm; 

• Làm video cho sản phẩm; 

• KPI công việc: theo số lượng bài viết, số từ theo bài viết, số từ khóa (SEO ). 

 

III. Tiêu chuẩn (yêu cầu): 

• Sinh viên, ưu tiên sinh viên học ngành Thương mại điện tử; 

• Thành thạo tin học văn phòng; 

• Có kỹ năng viết lách; 

• Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có chí cầu tiến. 

 

IV. Quyền lợi: 

• Được hưởng đầy đủ các chế độ của Công ty cho việc thời vụ; 

• Môi trường thân thiện, linh động công việc; 

• Được hỗ trợ các công cụ tốt nhất để làm việc; 

• Được quản lý chia sẻ tận tình các kiến thức về SEO; 

• Thu nhập với mức lương: theo thỏa thuận từng dự án; 

• Thưởng: theo dự án. 

 

V. Quy chế công ty: 

• Nội quy: tham thảo thông tin chi tiết tại link https://dacsannanggio.vn/; 

• Thời gian làm việc: online 80%, offline 20% tại Nắng Gió ( theo từng dự án ); 

• Địa chỉ làm việc offline tại NẮNG GIÓ: ½ Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, 

TP. HCM. 
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