NGUYỄN HỮU

ĐẠI

Digital Marketing Executive

GIỚI THIỆU
Tôi là Hữu Đại, tôi 26 tuổi và đang độc thân, sinh ra
và lớn lên ở Bình Định. Mê công nghệ, thích nghệ

LIÊN HỆ

thuật và kinh doanh.
Là một người cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi và
thích giúp đỡ mọi người. Tôi khá nghiêm túc trong
công việc, có thể chịu được áp lực công việc cao.

HỌC VẤN

Tú Xương, P. Tăng
Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức

nguyenhuudai264@gmail.com

0985 816 073

www.huudai.work

KINH NGHIỆM

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
06/2020 - 01/2021

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Digital Marketing
CTY CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AITT

CHỨNG CHỈ

– Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo
Facebook Ads, Google Ads.
– Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho công tác ra mắt sản

Kỹ Thuật Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D

phẩm, hình ảnh phục vụ các chiến dịch digital marketing.

Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM

– Triển khai xây dựng và quản lý các website của công ty.
01/2019 - 12/2019

Google Skillshop
Chứng nhận quảng cáo Google tìm kiếm, hiển thị,
mua sắm, video, ứng dụng, đo lường.

Digital Marketing + Graphic Design
(Cộng Tác Viên)

PIXEL DESIGN
Tham gia vào các hoạt động của team như:

Google Analytics
Chứng nhận Google Analytics cơ bản và nâng cao

– Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, ấn phẩm
marketing…
– Thiết kế website bằng mã nguồn WordPress
– Triển khai, quản lý các chiến dịch Google Ads, Facebook

KỸ NĂNG

Ads
08/2016 - 12/2019

Fa c eb o o k Ads

P h o t o shop

Go o g le Ad s

I l l u s t r at or

G o o g le A n al y t i c s

Wo r d Press

IT Support + Digital Marketing
MINH SƠN MEDICAL
– Quản lý hệ thống mạng, máy tính, phần mềm.
– Quản lý các kênh digital của doanh nghiệp.
– Thiết kế hình ảnh, tài liệu marketing đồng thời triển khai
các chiến dịch marketing, quảng cáo Google Ads,

Go o g le Ta g M an a g e r

Facebook Ads.

www.huudai.work

