// Mục Tiêu Nghề Nghiệp
Xuất phát điểm có background chuyên môn là CNTT, Sớm tiếp cận và bén duyên với
Marketing Online. Đã từng thử sức qua nhiều job khác nhau về Web Dessign, Kinh
Doanh, Freelancer,....
Gần nhất đã có kinh nghiệm làm Online Marketing tại các doanh nghiệp B2B, mong
muốn tìm được công việc đúng với chuyên môn, môi trường cạnh tranh năng động


Nhân Viên Online Marketing

NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

và phát triển bản thân,... Đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng,
thu hút nhiều khách hàng sử dụngsản phẩm / dịch vụ của công ty.

// Học Vấn
// Thông Tin Liên Hệ


26/10/1992



contact@nguyendanghung.com



www.nguyendanghung.com



0378900656

107/37 DHT27, Ph.Đông Hưng
Thuận, Q.12, Tp.HCM


// Thái Độ - Tính Cách
- Năng lực sáng tạo và đổi mới

Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

2011 - 2015

Đại Học KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
- Trang bị các kỹ năng từ tin học văn phòng đến công nghiệp phầnmềm.
- Có kiến thức về thiết kế website, lập trình phần mềm, di động,..
- Nắm vững các kỹ thuật cải thiện tối ưu giao diện UI-UX, tăng trải nghiệm người
tiêu dùng.
- Nắm vững các kỹ năng làm việc teamwork, online, outsource,...
- Kỹ năng tự học, kỷ luật bản thân và làm việc độc lập.

// Kinh Nghiệm Làm Việc

- Tinh thần cầu tiến, luôn tiến về phía
trước

Nhân viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật tại TGDD Bình

- Trung thực, chủ động, kỷ luật và nhiệt

Dương

huyết với công việc
- Luôn tìm hiểu và cập nhật kiến thức

10/2015 - 11/2017

Công Ty CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

mới, xu hướng thị trường

- Hỗ trợ khách hàng và tư vấn bán hàng về mặt kỹ thuật điện thoại.

- Hòa nhập nhanh môi trường mới, cạnh

- Tiếp nhận & xử lý khiếu nại khách hàng, sự cố phần mềm sản phẩm

tranh, làm việc hiệu quả dướiáp lực

- Tiếp nhận & làm việc trung tâm bảo hành hãng xử lý lỗi phần cứng

deadline.

- Hỗ trợ bán hàng, thu ngân, kho bãi,..
Freelancer và Kinh doanh

// Người Tham Chiếu

01/2018 - Hiện Tại

FREELANCE

Anh Tân... - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ

- Pitching, nhận và thực hiện các job freelance (Website, Content, Design) trên các

Thuật

trang tin thuê việc làm freelance.

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

- Lập website, nhập hàng, lên kế hoạch marketing bán các sản phẩm về hoa kiểng.

Điện thoại: 0944062581

- Làm tiếp thị Afﬁliate cho một số thương hiệu.

Anh Thụ... - Quản Lý Chi Nhánh Miền
Nam Công Nghệ Xanh VN
Điện thoại: 0969232837

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn: brochure, proﬁle, card, catalog,..
Nhân viên Online Marketing tại Công Nghệ Xanh

08/2019 - 10/2020

Việt Nam
Online Marketing - Công Nghệ Xanh Việt Nam
- Thiết kế và tối ưu SEO, UX-UI tăng khách hàng và tỉ lệ chuyển đổi cho 3 hệ thống
website công ty.
- Lên kế hoạch, thực thi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo google ads, facebook
ads, email marketing,...
- Lên kế hoạch, đặt mục tiêu KPIs cho tất cả các hoạt động marketing.
- Báo cáo hàng tháng, quý, năm và trình bày kết quả thực hiện và định hướng tiếp
theo cho Giám đốc.
- Hỗ trợ các phòng ban khác, trực tiếp tư vấn & làm việc với khách để hiểu tâm lý
khách hàng mong muốn.
Nhân viên Online Marketing tại L&Q Lightbox

11/2020 - 05/2021

Việt Nam
Online Marketing - Lq Lightbox Việt Nam
- Thiết kế lại giao diện mới hiện đại hơn, tối ưu SEO, UX-UI tăng khách hàng và tỉ lệ
chuyển đổi cho website công ty.
- Lên kế hoạch triển khai content trên đa kênh, đặt mục tiêu KPIs cho tất cả các
hoạt động marketing.
- Viết báo cáo hàng tháng, quý, năm và trình bày kết quả thực hiện và định hướng
tiếp theo cho Giám đốc.
- Hỗ trợ các phòng ban khác, trực tiếp tư vấn & làm việc với khách để hiểu tâm lý
khách hàng mong muốn.

// Dự Án Nổi Bật
Design, SEO Từ Khóa Website

09/2019 - 10/2020

DESIGN & SEO WEBSITE
- Mô tả: Trang giới thiệu dịch vụ B2B Năng Lượng Mặt Trời cho DoanhNghiệp.
- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thiết kế lại toàn bộwebsite, bao gồm
trang chủ, giới thiệu dịch vụ, danh sách sản phẩm,trang chi tiết sản phẩm, trang
thanh toán và một số trang thông tinkhác. Thực hiện lên kế hoạch từ khóa, SEO bài

viết và báo cáo tiến độ định kỳ.
- Công nghệ: Wordpress, Flatsome.
Design 2 website mới phục vụ ngành hàng mới

06/2020 - 08/2020

của công ty
Design Website
- Mô tả: Trang thương mại điện tử (anphatstore.vn) phân phối các sản phẩm xây
dựng, điện, thiết bị vệ sinh, trang trí nội thất,... và trang giới thiệu dịch vụ thi công
công trình (anphatservice.vn)
- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thiết kế mới 2 website,bao gồm trang
chủ, giới thiệu dịch vụ, danh sách sản phẩm, trang chitiết sản phẩm, trang thanh
toán và một số trang thông tin khác.
- Công nghệ: Wordpress, Haravan, Elementor
Làm content marketing đa kênh ngành sản xuất

12/2020 - 04/2021

bảng hiệu
Content Marketing
- Mô tả: Marketing Online đa kênh cho ngành hàng hộp đèn quảng cáo
- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch phát triển nội dung đa kênh (Website,
Facebook, Zalo,...). Ngoài ra còn Design Proﬁle, Brochure, Card Visit và các ấn
phẩm in ấn, nhận diện thương hiệu hỗ trợ cho doanh nghiệp.

