Trần Bá Đạt
- Ngày sinh:
05/5/1992
- Số điện thoại: 01672 244 237
- Quê quán:
Đức Thạnh, Mộ Đức,
Quảng Ngãi
- Địa chỉ:
41/14 Ngô Quyền, Phường 6,
Quận 10, TP.HCM
- Email:
tran.badat@outlook.com
- CV Online: https://about.tranbadat.info
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Thành tích

Có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề liên quan đến hệ điều
hành Windows, kinh nghiệm sử dụng Internet
Thành thạo Word, PowerPoint
Cơ bản về HTML, CSS
Cơ bản Photoshop và nhiều phần mềm
Thành thạo các nền tảng: VBB, Xenforo, WordPress, Blogger
Thành thạo các công cụ: Google Analytics, Google Webmaster Tool,
Google KeywordPlanner
Có khả năng nghiên cứu, phân tích từ khóa
Có khả năng SEO tổng thể, tối ưu onpage, offpage và xây dựng vệ
tinh
Có khả năng chạy quảng cáo Adwords tối ưu
Có khả năng chạy quảng cáo Facebook
Hoạt động trên nhiều diễn đàn Công nghệ, SEO lớn: Tinh Tế,
Techrum, WinphoneViet, VN-Zoom, iDichVuSeo…

Trang web: khohangsi.net
▪ Top 2,3 từ khóa: quần jean giá sỉ, quần jean nữ giá sỉ
▪ Top 2,3 từ khóa: xưởng may quần áo
Trang web: tranbadat.info
▪ Top 2,3 từ khóa: Ninja is Coming, Ninja Coming, biểu tượng
Facebook, icon facebook
▪ Top 1 từ khóa: Cách vào Facebook, Naruto Coming và hàng loạt từ
khóa liên quan
▪ Top rất nhiều từ khóa khác liên quan đến các bài viết trên web
▪ Pageview web mỗi ngày khoảng 4.000, chủ yếu đến từ Google
Trang web: asun.vn
▪ Top 1 các từ khóa: can cau ca, may cau ca
▪ Top 1 các từ khóa: may bay dieu khien tu xa
Trang web: denledtphcm.com.vn
▪ Top 3 các từ khóa: den led am tran, den led downlight

Khả năng Tính cách

Kinh nghiệm
làm việc

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ý thức và trách nhiệm trong công việc
Thân thiện, dễ hòa đồng và gần gũi mọi người
Chịu được áp lực công việc, thích nghi nhanh với môi trường mới
Có khả năng độc lập trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm
Luôn cố gắng tìm hiểu, mở rộng kiến thức

2012-2014
Quản trị tại forum.kienthuchay.org
▪ Quản lý nội dung website
▪ Chỉnh sửa giao diện website
▪ Viết nội dung
▪ SEO
2014-nay
Quản trị tại tranbadat.info và idohoa.com
▪ Chỉnh sửa, tối ưu giao diện website
▪ Quản lý và phát triển nội dung website
▪ SEO
5/2015-9/2015
Phòng CNTT tại Công ty TNHH TM-DV-SX ZED
▪ Chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh
▪ Tối ưu website
▪ SEO
11/2015-4/2016
Phòng Marketing tại Công ty TNHH TM&DV Mặt Trời Việt Nam
▪ SEO
11/2015-6/2016
Phòng Marketing tại Công ty TNHH TM-DV-KT Phương Anh
▪ SEO
▪ Quản trị website
1/2016-4/2016
Phòng Marketing tại Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn Leningrad
▪

Digital Marketing

5/2016-12/2016
Phòng Marketing tại cửa hàng Goodluck Store:
▪ SEO
▪ Adwords
▪ Facebook Ads
▪ Quản trị website
3/2017-nay
Phòng Marketing tại Công ty cổ phần Edutalk
▪ SEO
▪ Facebook Ads
▪ Google Adwords
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Người
xác nhận

- Ông Nguyễn Trọng Công, Giám đốc công ty TNHH TM-DV-SX ZED
Số điện thoại: 0909 695 090
- Ông Trần Hoàng Dũng, Giám đốc công ty TNHH Phương Anh
Số điện thoại: 0908 068 586

Sở thích Đá bóng - Online đọc báo, tìm kiếm thông tin - Chơi game - Nghe nhạc Du lịch - Kết bạn, giao lưu, học hỏi - Giúp đỡ mọi người giải quyết các
vấn đề về Internet

Mức lương
yêu cầu

Thỏa thuận
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