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Hồ sơ ứng tuyển phải bao gồm toàn bộ: Bằng cấp, chứng chỉ,
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, CV kinh nghiệm làm việc… Tất
cả hồ sơ khi đi phỏng vấn phải được công chứng đầy đủ.

1. Cách thức nộp hồ sơ:

MÔ TẢ

Gửi CV qua Email:

Thực hiện SEO từ khoá dịch vụ thẩm mỹ, từ khoá thương hiệu.

phongnhansu.jw@gmail.com

Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Google Search

Sau khi đã nhận hồ sơ qua Email,
chúng tôi sẽ liên hệ lại với các
ứng viên để hẹn lịch phỏng vấn

Phân tích và đánh giá các từ khóa

2. Liên hệ trực tiếp:

Thực hiện các công việc về kết nối với cộng đồng, kết hợp các
kênh marketing nhằm tăng traffic và độ trust Website

Ms. Thùy: 0976.764.706
Email:
Thuyntbnhansu.jw@gmail.com

Nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ
khóa cho từng bài viết dịch vụ

Onpage Chuẩn SEO Google, đảm bảo các thang điểm SEO Score.
Xây dựng và quản lý hệ thống Vệ tinh (Offpage)
Nắm vững cách đi link linh hoạt, có kiến thức thực tế về các hệ
thống đi link theo các mô hình (kim tự tháp, bánh xe)
Quản trị Website
Viết bài chuẩn SEO cho các hệ thống vệ tinh tầng 2

YÊU CẦU
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên
Sử dụng thành thạo : Tin học văn phòng, Ahref, Webmaster Tool,
Google Analytics.
Có khả năng làm việc với Team cũng như làm việc độc lập tốt.
Kĩ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.
Kĩ năng phân tích và quản lý thông tin tốt.
Báo cáo chi tiết về công việc đang thực hiện, Báo cáo Tuần, Tháng,
Quý

QUYỀN LỢI
Lương thỏa thuận Đảm bảo Lương cao + thưởng cao + năng suất
Lương tăng nhanh theo năng lực làm việc
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn rất tốt
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn nâng cao năng lực
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến cao
Được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ
theo quy định

Các chế độ khác theo quy định

