

HỌC VẤN

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Chuyên ngành: Quảng cáo và quan hệ công chúng

09/2014 - 06/2018

Tốt nghiệp loại Khá, điểm trung bình 7,42



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
HOA
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ BTV Content
 25/09/1996
 Giới tính: Nữ
 0974974698
 phuonghoa25091996@gmail.com
 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 https://www.facebook.com/nguy

enphuonghoa259

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mong muốn có thể học hỏi thêm nhiều
kiến thức về lĩnh vực Báo chí - Truyền
thông - Marketing.
Nỗ lực, chủ động hoàn thành tốt công
việc được giao phó, góp phần vào sự
phát triển chung của tập thể, của công
ty.

SỞ THÍCH
Xem phim

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ADTEA VIỆT NAM
Nhân viên content social

08/2018 - 1/2020

- Admin quản lý các fanpage/group của công ty về phim ảnh, đời sống, giải trí.
- Làm video Adbreak cho page
- Viết bài tin tức cho website vệ tinh của công ty
- Viết bài chuẩn SEO cho trang game
- Hỗ trợ tăng traffic cho trang phim.
- Làm theo những công việc khác mà Leader yêu cầu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP MARKETING MANTA
Nhân viên content marketing

2/2020 - 06/2020

- Viết bài content chuẩn SEO chủ đề game, thể thao,...
- Quản lý đội CTV, đăng bài của CTV lên website
- Đi internal link, lên outline bài viết
- Audit, tối ưu lại bài viết cũ
- Làm theo các công việc khác do Leader yêu cầu.
CÔNG TY GOOD MEDIA
7/2020 - NAY
Biên tập viên trang tin điện tử Tuổi trẻ xã hội (Chủ mục Công nghệ, Chủ mục Giáo dục, Tiểu
mục Đời sống)
- Chịu trách nhiệm nội dung cho mục Công nghệ, Giáo dục và Đời sống cho trang tin điện tử
Tuổi trẻ xã hội
- Seeding tăng traffic cho bài viết.
- Làm bài tra cứu nhân vật, thực hiện tuyến bài SEO theo từ khóa.
- Tối ưu SEO onpage.
- Làm theo các công việc khác do trưởng ban yêu cầu.

 HOẠT ĐỘNG KHÁC

Nghe nhạc

FREELANCER
Cộng tác viên content

Đọc báo

- CTV nội dung cho nhiều trang web như: Báo điện tử VOV, Công ty Du lịch Á Châu VNGO,
Dược mỹ phẩm CVI, Công ty CP truyền thông Medinet, Siêu thị trực tuyến Yanmart,
Onplaza.vn, Nội thất số 1, Shop Dunk...
- Viết bài content cho các dự án về chuyên mục sức khỏe, du lịch, thời trang, nội thất, sản
phẩm công nghệ điện tử,....
- Thực hiện các công việc mà người hướng dẫn yêu cầu.

Chơi game

KỸ NĂNG
Thành thạo tin học văn phòng: Word,
Powerpoint, Excel
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa
ảnh/video: Photoshop, Camtasia



04/2016 - NAY

CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ tiếng Anh: Khá
Tin học văn phòng: Khá
Cảm tình Đảng: Khá
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