
Tuyển nhân viên quản trị web 

 

Mô tả chi tiết công việc 

 Tham khảo tài liệu từ các nguồn trong và ngoài nước để cập nhật định kì nội dung về 

sản phẩm, giải pháp công nghệ trên Website của công ty. 

 Định hướng nội dung, khai thác và cập nhật cotent phuc vụ các hoạt động đẩy SEO, 

tìm kiếm và gia tăng chất lượng nội dung. 

 Phát triển và quản trị nội dung website, tối ưu hóa website Sắp xếp bố cục nội dung 

và giao diện bài đẹp, ấn tượng, thân thiện với người dùng. 

 Phối hợp với các phòng ban khác liên quan đến việc cập nhật website. 

 Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về html và wordpress. 

 Trả lời tư vấn online trên trang fanpage và website 

 

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết 

 Có kinh nghiệm trong việc tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch nội dung 

 Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm quản trị web, SEO web 

 Kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ và có khả năng xây dựng mối quan hệ với 

khách hàng  

 Kỹ năng viết và biên tập tốt, giao tiếp tốt trong cả hai ngôn ngữ Anh và Việt 

 Bằng cử nhân hoặc trình độ chuyên môn tương đương (ưu tiên tốt nghiệp Học viện 

Báo chí & Tuyên truyền, khoa PR-Quảng cáo) 

 Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Power Point và Excel 

 Chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo tốt 

 Thái độ làm việc tích cực, năng động, cẩn thận, chính xác. 

Nơi làm việc: Số 6A ngõ 331 Trần Khát Chân – Quận Hai bà trưng – Thành Phố Hà Nội 

Cấp bậc: Nhân viên 

Số lượng: 10 

Kinh nghiệm: 2 Năm 

Lương: Liên hệ, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn 

Ngành nghề: Công nghệ điện tử, thiết bị nhiếp ảnh, truyền hình  

Thời gian làm viêc:  từ 8h30- 18h nghỉ thứ 7 hoặc CN 

 

PHÚC LỢI 



 Bảo hiểm theo quy định nhà nước  

 Du Lịch hàng năm 

 Phụ cấp, thưởng theo từng vị trí đảm nhận 

 Thưởng lễ tết và tháng lương 13 

HƯỚNG DẪN VÀ ĐẠO TẠO NGHỀ NGHIỆP  

HỒ SƠ YÊU CẦU 

 Đơn xin việc. 

 CV 

 Sơ yếu lý lịch. 

 Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe. 

 Các bằng cấp có liên quan 


