
   

Contato
11 995955869 (Mobile)
takashi20@gmail.com

www.linkedin.com/in/takashi-
ichikihara (LinkedIn)
tichikihara.com.br (Portfolio)

Principais competências
Desenvolvimento de sites
Web design
WordPress

Languages
japonês (Elementary)
Português (Native or Bilingual)
inglês (Limited Working)

Certifications
Inbound 
Wordpress como CMS
Líder do Amanhã, Dinamismo,
Empreendedor de Sucesso, Lógica
de Programação, Banco de Dados
SQL, Criando Aplicativos com
Angular e Criando Aplicativos com
IONIC
CSS Flexbox
Curso avançado do Google Analytics

Takashi Ichikihara
Analista de Marketing Senior
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

Resumo
- Criar layouts no Elementor, através das linguagens de
programação HTML, CSS e Javascript e importação de plugins
adicionais  (se necessário), com o intuito de customizar a página de
acordo com o validado pelo UX/UI;
- Criar no wordpress novas funções em uma nova instalação,
utilizando FTP para criação, edição e exclusão de arquivos dentro
de um diretório na hospedagem, com o intuito de criar novas
plataformas de acordo com as campanhas sugeridas/necessárias;
- Entender plugins, modelar e fazer alterações, verificando a
disponibilidade no repositório dentro do wordpress e através da
leitura da documentação para execução da tarefa, com o intuito de
criar funcionalidades para novas campanhas. 
- Realizar a manutenção de Site, através da utilização das
linguagens de programação PHP, CSS, HTML, Javascript, SASS,
a fim de fazer backup para evitar perda de informações, possíveis
erros e bug;
- Criar artes e Layouts, através do photoshop, com o intuito de
promover campanhas de Marketing Digital;
- Criar e publicar formulários através do RD Station,  gerando
shortcode para aplicar dentro do site, com o intuito de direcionar o
envio do lead para cada departamento específico;
- Importar, exportar e editar listas de e-mail, alimentando a
ferramenta de automação (RD Station, E-goi, Mail chimp, Lead
lovers), com o intuito de abastecer e atualizar a lista segmentada
para assertividade no disparo da campanha específica;
- Criação de novas instalações para um site, através da utilização de
banco de dados SQL, gerando uma nova conta no domínio desse
projeto, com o intuito de promover a marca;
- Análise de Site através da utilização de ferramentas de SEO,
Gtmetrix, Page Speeds, e técnicas de melhores performances para
a página, com o intuito de garantir a agilidade no tempo de resposta
e trazer mais visitantes ao site;
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- Criar podcast, através da criação de um agregador, gerando link
rss feed (link específico para podcast), com o intuito de realizar a
postagem diretamente na plataforma;
- Realizar a criação de subdomínios e domínios, através da criação
de conta nas plataformas (registro.br, godaddy, hostinger etc.), com
o intuito promover novos projetos;
- Análise de comportamento do usuário, visitas e métricas, através
do Google Analytics, RD Station, Google Search Console, E-goi),
com o intuito de atrair e converter mais usuários.

Experiência

Autônomo
Analista de marketing
fevereiro de 2023 - Present (1 mês)

Maeztra
Analista de Marketing Senior II
julho de 2021 - Present (1 ano 8 meses)
São Paulo, Brasil

Studio Mugen
Front-end Developer
janeiro de 2019 - julho de 2021 (2 anos 7 meses)
São Bernardo do Campo, SP

Spark's Brain
Programador Front-end
agosto de 2020 - dezembro de 2020 (5 meses)
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

Manutenção de Sites em Wordpress

Visie
Desenvolvedor(a) full stack PHP especializado em WordPress
março de 2020 - maio de 2020 (3 meses)
São Paulo, Brasil

Atualização Portal do Cliente 
Implementação de sistema 
Vue.js + Node.js
Wordpress
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Maiorino Comunicacão
Programador Front-end
junho de 2017 - junho de 2018 (1 ano 1 mês)
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

Manutenção e Desenvolvimento de Sites

Cento e Vinte
Front-end Developer
agosto de 2015 - janeiro de 2018 (2 anos 6 meses)
São Bernardo do Campo, SP

Desenvolvimento de Sites, Blogs, HotSites. 
Programador em Wordpress, mysql, phpmyadmin, através de temas, plugins,
otimização para web, search console Google, aplicando métricas de SEO,
teste no gmetrix, webgrader, google insights. 
Programação de newsletter e e-mail marketing com rdstation e leadlovers. 
Manutenção de Sites, em diferentes cms ou frameworks.

Innovare Negocios Imobiliarios
Diretor de Arte
agosto de 2013 - dezembro de 2014 (1 ano 5 meses)
São Bernardo do Campo

Gasperin Comunicação
Web Designer
junho de 2012 - junho de 2013 (1 ano 1 mês)
São Bernardo do Campo

Mes Eventos -  Mastran Business Fair
Web Designer
junho de 2010 - maio de 2012 (2 anos)
São Paulo

S.Belegi Propaganda
Assistente Web Designer
outubro de 2009 - dezembro de 2009 (3 meses)
São Bernardo do Campo - SP

Olhar na Web
Web Designer
dezembro de 2006 - março de 2009 (2 anos 4 meses)
São Bernardo do Campo - SP

  Page 3 of 4



   

Formação acadêmica
uniFMU
Tecnologia da Editoração, Web Design · (2004 - 2006)
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