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CyStack
https://cystack.net/jobs/digital-marketing/

Mô t?

Digital Marketer

CyStack là m?t startup v? l?nh v?c an ninh m?ng t?i Hà N?i, ???c xây d?ng v?i
t?m nhìn tr? thành m?t công ty hàng ??u trong l?nh v?c an ninh m?ng, ??c bi?t là
an ninh cho n?n t?ng web và di ??ng. Chúng tôi phát tri?n m?t Security Platform
?? b?o v? toàn di?n cho các ?ng d?ng web c?a ng??i dùng tr??c các nguy c? t?
mã ??c và l? h?ng an ninh. Chúng tôi luôn chào ?ón các tài n?ng tham gia làm
vi?c t?ivi?c
côngc?a
ty. Trong
Công
b?n tháng 01/2019, chúng tôi ?ang tìm ki?m các chuyên viên
Marketing tham gia vào vi?c thúc ??y s? phát tri?n c?a h? th?ng CyStack Platform

Employment
Industry
Job Location Type
Marketing
Marketing
Hà N?i

Base Salary
10000000
Date posted
January 24, 2019

Xây d?ng, t?i ?u hoá và m? r?ng các kênh chuy?n ??i khách hàng, bao
g?m: blogs, landing pages, email marketing, các ho?t ??ng remarketing…
(theo ph??ng pháp lu?n Inbound marketing)
Sáng t?o và t?i ?u hóa bài vi?t, qu?ng cáo, tìm ki?m.
Ch?u trách nhi?m KPI v? s? l??ng và ch?t l??ng Marketing Qualified
Leads.
Yêu c?u

K? n?ng vi?t xu?t s?c; kh? n?ng ??c và hi?u ti?ng Anh t?t (?u tiên ?ng viên
có các ch?ng ch? ngo?i ng? qu?c t?: IELTS, TOEFL).
Kinh nghi?m 1+ n?m làm vi?c trong môi tr??ng Technology Marketing,
Product Marketing, SaaS marketing.
S? d?ng t?t các công c? digital c? b?n nh?: Facebook Ads, Google
Analytics, Tag Manager, Adwords, Google Webmaster.
Có kinh nghi?m s? d?ng các công c? Marketing Automation là m?t l?i th?.
Có kinh nghi?m trong l?nh v?c inbound marketing là m?t l?i th?.
Có kinh nghi?m làm vi?c t?i các công ty làm s?n ph?m công ngh? là m?t
l?i th?.
Quy?nData-driven
l?i c?a ?ngmindset.
viên

L??ng c?ng 10-15M tu? theo n?ng l?c + th??ng theo KPI.
Xét t?ng l??ng và th?ng ti?n ??nh k? 6 tháng m?t l?n.
???c ?ào t?o k? l??ng v? th? tr??ng, s?n ph?m và các k? n?ng inbound
marketing.
???c tho? s?c th? nghi?m các chi?n thu?t, công c? marketing tân ti?n.
Làm vi?c trong môi tr??ng startup tr? và n?ng ??ng, n?i m?i ý ki?n ??u
???c l?ng nghe.
Các?ng
quy?n
l?i khác: ngh? mát, ?n tr?a, b?o hi?m…
Quy trình
tuy?n
Chúng tôi ch? yêu c?u ?ng viên g?i CV bao g?m t?i thi?u các thông tin sau:
Thông tin cá nhân: H? tên, ngày sinh, quê quán, ?nh
Quá trình h?c t?p
LinkedIn, Twitter, Facebook (n?u có)
Các thành tích, gi?i th??ng, ch?ng ch? (n?u có)
T? gi?i thi?u v? b?n thân, s? thích, ?i?m m?nh/y?u, mong mu?n ngh?
nghi?p…
Toàn b? các thông tin trên c?n ???c g?i ??n ??a ch? hr@cystack.net v?i tiêu ??
[Marketing] ?ng tuy?n v? trí Digital Marketer tr??c ngày 28/02/2019. M?i thông
tin chi ti?t liên h?: Ms. Trang – Ph? trách tuy?n d?ng. S?T: 097 289 3407

Cybersecurity Platform for Enterprise
https://cystack.net

