THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh tôm giống.Theo kế
hoạch phát triển kinh doanh, công ty chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên trên
toàn quốc (Ưu tiên người Miền Tây) ở các vị trí sau:
NHÂN VIÊN KINH DOANH (Nam 20 Người)
a. Yêu cầu chung:
•

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp Thủy sản trở lên hoặc có kinh nghiệm
về nuôi Thủy sản.

•

Yêu công việc kinh doanh

•

Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt.

•

Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó

•

Ngoại giao, đàm phán và có sức thuyết phục khách hàng tốt.

•

Linh hoạt, nhạy bén, trung thực và chăm chỉ

•

Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật
b. Quyền lợi:

•

Mức lương thử việc: 4 triệu/tháng + thưởng doanh số bán hàng +
Thưởng vượt số hoặc lương thỏa thuận.

•

Mức lương chính thức: 8 triệu/tháng + thưởng doanh số bán hàng +
Thưởng vượt số hoặc lương thỏa thuận.

•
•

Tăng lương cơ bản + thưởng doanh số sau thời gian làm việc lâu dài.
Được tập huấn miễn phí trước khi vào làm (Ưu tiên sinh viên mới ra
trường)

•

Thưởng theo năng lực hàng tháng, quý, năm

•

Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty.

•

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật.
c. Mô tả công việc:

•

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng
trong địa bàn phụ trách.

•

Lập kế hoạch và triển khai quy trình bán hàng: Lập danh sách khách
hàng liên hệ hẹn gặp,đi tư vấn trực tiếp, ký đơn đặt hàng, theo dõi việc giao
hàng và thu hồi công nợ.
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•

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

•

Vùng làm việc: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.
HỒ SƠ GỒM CÓ:
1. Đơn xin việc
2. Giấy khám sức khỏe
3. Sơ yếu lý lịch
4. Bản hộ khẩu thường trú
5. Giấy CMND
6. Các bằng cấp có liên quan hoặc bảng điểm toàn khóa học cá nhân (đối với
sinh viêm mới ra trường).
7. 4 ảnh (4x6cm) chụp trong vòng 6 tháng
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/08/2017 đến khi nhận đủ hồ sơ. (Ưu tiên
hồ sơ đến sớm)
Địa chỉ nộp hồ sơ:
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN VietPost
Văn Phòng làm việc: Số 234, Đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 2, Phường 9,
Thành Phố Cà Mau.
Hoặc gửi hồ sơ qua Email: NiemTSCNCM@gmail.com
Phỏng vấn tại Thành phố Cà Mau
Liên hệ phỏng vấn:
Điện thoại :
097.998.42.49 – 0944.140.839 gặp Kỹ sư. Nguyễn Văn Niệm
0917.525.354 gặp Anh Hiền
Ghi chú:

•

Nộp hồ sơ trực tiếp cho Kỹ sư. Nguyễn Văn Niệm.

•

Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển.

•

Ứng viên đi phỏng vấn nhớ mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu.

•

Không hoàn lại hồ sơ không trúng tuyển.
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
(Đã ký)
Lê Thanh Hiền
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