MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
5 năm tới trở thành chuyên viên Marketing Online xuất sắc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, rèn
luyện kỹ năng xử lý công việc hiểu quả, nhanh chóng. Tích cực tham gia xây dựng công ty ngày
càng lớn mạnh. Đóng góp giá trị lợi ích lớn hơn nhiều lần mức chi phí côngty đầu tư cho việc đào
tạo bản thân.
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KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
MARKETING ONLINE |
Tôi có nhiều năm kinh nghiệp trong Marketing Online, có thể hoàn thành bất kỳ một chiến dịch
Online nào trong thời kỳ chuyển đổi số. Bao gồm: Digital Marketing, Social Marketing, Social
Listen, Pr Marketing, A/B Marketing.
DEVLOPER |
Tôi có thể xây dựng các nền tảng công nghệ khác nhau cho nhiều mục đích sử dụng công nghệ,
từ website đến ứng dụng di động toàn cầu.
BUIDER IDEA |
Tôi có kinh nghiệm trong việc xây dựng ý tưởng, từ những ý tưởng sơ khai tôi có thể vẻ ra lộ trình
dài hạn và phát triển ý tưởng đó bền vững
BRANDING |
Tôi có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển Thương hiệu, tôi có đủ kiến thức và am
hiểu về cốt lõi của một Thương hiệu cần có.
BUSINESS SOLUTION |
Tôi có kinh nghiệm trong quản trị Doanh nghiệp, tuy tôi không được đào tào từ các trường cấp,
nhưng tôi đã quản lý hơn 20 công ty lớn nhỏ, và cung cấp hàng 100 giải pháp để tương thích với
công ty trong quá trình vận hành.

THÔNG TIN THÊM
Kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Tư duy sáng tạo, Đàm phán thuyết
phục, Quản lý bản thân, Làm việc nhóm, Phát triển cá nhân sự nghiệp,Học và tự học, Lắng nghe,
Tổ chức công việc hiệu quả.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, cũng như sản xuất hình ảnh theo khuông mẫu
cho bộ nhận diện thương hiệu, am hiểu về các hệ thống quản trị và điều hành Doanh nghiệp...

© topcv.vn

