GIA CÁT LỢI_TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MAKETING (thực
tập sinh)
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty giao dịch hàng
hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự bảo lãnh và cho phép của Sở Giao
dịch Hàng hóa Việt Nam.

I.

Vị trí Chuyên viên Phân tích dữ liệu Marketing

1. Mô tả công việc:
- Tiến hành thu thập các số liệu, thống kê về các đối thủ cạnh tranh: số liệu vận hành, chính
sách giá, xu hướng phát triển,…
- Thu thập xây dựng quản lý dữ liệu khách hàng từ phòng kinh doanh
- Theo dõi bảng CRM và xây dựng các mẫu report để quản lý tình trạng khách hàng
- Quản lý theo dõi hiệu suất trang web về thứ hạng và lượng chuyển đổi
- Xem xét dữ liệu và cập nhật các dashboard định kỳ để đảm bảo tất cả các báo cáo đều
được cập nhật và chính xác
- Cung cấp báo cáo chi tiết về KPI tiếp thị như khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, lưu
lượng truy cập trang web và tương tác với mạng xã hội
- Phối hợp với các thành viên của phòng để quảng bá nội dung theo kế hoạch
- Hỗ trợ gửi mail khách hàng về thông tin liên quan đến tài khoản thông báo phí
- Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng các chương trình, chiến dịch quảng bá sản phẩm
đến khách hàng
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Theo dõi đảm bảo các công việc được hoàn thành đúng thời hạn
- Lập báo cáo công việc theo tuần/tháng.
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