NHÂN VIÊN SEO
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên SEO

Chức vụ

Nhân viên

Số năm kinh nghiệm

Chưa có kinh
nghiệm

Ngành nghề

Bất động sản,
PRMarketing

Yêu cầu bằng cấp

Cao đẳng

Hình thức làm việc

Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính

Không yêu
cầu

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi

Không yêu
cầu

Mức lương

Thỏa thuận

Số lượng cần tuyển

02

Mô tả công việc

 SEO các website do công ty đang vận hành
 Theo dõi trang thái, backlink các website công ty đang vận hành
 Thiết lập các mạng xã hội và biên tập nội dung phục vụ việc SEO (FB/Google/Linkin/…)
 Thiết lập các kênh VIDEO, Blog, Google Busines và SEO các kênh này

Quyền lợi được hưởng

 Lương cứng tùy theo khả năng và kinh nghiệm
 BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, du lịch, sự kiện team
building của công ty
 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng

Yêu cầu khác

 Làm việc chung với nhóm kinh doanh và biên tập nội dung
 Đã từng tham gia các diễn đàn, mạng cộng đồng SEO
 Có khả năng xây dựng các blog
 Có số lượng blog, website phục vụ cho việc SEO
 Có kinh nghiệm tìm kiếm, phân loại website chất lượng có thể đặt backlinks
 Có khả năng phát triển nội dung
 Có kiến thức về Onpage
 Hiểu biết chuyên sâu về marketing online, mạng xã hội

Hồ sơ bao gồm

 Đơn xin việc.
 Sơ yếu lý lịch.
 Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 Các bằng cấp có liên quan.
**** Ứng viên khi phỏng vấn chỉ cần mang theo CV bản tiếng việt hoặc tiếng anh. Đạt
phỏng vấn sẽ bổ sung những hồ sơ còn lại

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua
email

Thông tin liên hệ
Người liên hệ

Ms.Hien NS

Địa chỉ liên hệ

Phòng 809, cầu thang 5, nhà CT4, tòa nhà Sông Đà Mỹ Đình, Mỹ Đình, Hà
Nội

Email liên hệ

Sales66@bdstanlong.com

Điện thoại liên hệ

01659051713

