CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM MINH TRÍ
Địa chỉ: 35 Võ Văn Kiệt, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công Ty TÂM MINH TRÍ là công ty chuyên kinh doanh về các sản phẩm dầu nhờn-mỡ bôi trơn
các loại và bảo hộ lao động, vận tải hàng hóa, tư vấn môi trường.
Do nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực phát triển dòng sản phẩm mới, Công ty cần tuyển nhân sự:
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 5 người.
Mô tả công việc






Giới thiệu sản phẩm và bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng
Thuyết phục đại lý nhận hàng và chăm sóc đại lý.
Đề xuất những ý kiến phát triển và mở rộng thị trường bán hàng.
Các công việc khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Yêu cầu công việc






Tốt nghiệp trung học cơ sở.
Năng động, trung thực, thân thiện, giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại địa bàn tuyển dụng.
Địa bàn làm việc: Cần Thơ.
Quyền lợi








Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.
Thưởng định kỳ theo năm tài chính, và doanh số trên số lượng sản phẩm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Chính sách phúc lợi tốt, Lễ tết...
Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả
Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.
Địa chỉ nhận hồ sơ
- Ứng cử viên gửi hồ sơ (CV) qua email: doanhnghieptamminhtri@gmail.com
- Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: 35 Võ Văn Kiệt, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Điện thoại:02923822088

- Di động: Mr Minh 0903191011.
Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2017 đến 30/8/2017
Lưu ý: Hồ sơ phù hợp sẽ liên hệ phỏng vấn.

