CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM QUỐC TẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế thuộc Tập đoàn Kirin _ Tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản về đồ uống với công nghệ
sản xuất tiên tiến nhất hiện nay, đang hoạt động tại Việt Nam với các sản phẩm được yêu thích Latte Trà Sữa, Ice+ Đào,
Trà Bí đao Wonderfarm,…
Công ty hiện đang tìm kiếm các ứng viên thích hợp cho các vị trí sau:

1. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: Toàn quốc
a. Yêu cầu
- Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm hoặc ngành có liên quan.
- Năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng
b. Mô tả công việc
- Hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
- Quản lý, thăm viếng các điểm bán trong khu vực phụ trách
- Giới thiệu, kiểm tra sản phẩm tại khu vực bán hàng.
- Chịu trách nhiệm lấy đơn hàng.
- Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu.
- Được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ bán hàng

2. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ: HCM

(Được phân công phụ trách hệ thống siêu thị trên: Coopmart, ...)
a. Yêu cầu
- Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm hoặc ngành có liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kênh Siêu Thị.
- Năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng
b. Mô tả công việc
- Hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.
- Quản lý, thăm viếng các điểm bán trong khu vực phụ trách
- Giới thiệu, kiểm tra sản phẩm tại khu vực bán hàng.
- Chịu trách nhiệm lấy đơn hàng.
- Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu.
- Được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ bán hàng
c. Khu vực làm việc

Khu vực Quận 6,8: Phụ trách Coopmart Hậu Giang, Coop Phú Lâm, Coop Tuy Lý Vương, 13 điểm
Coopfood khu vực Quận 6, 8.
Khu vực Quận 7, Nhà Bè, Quận 2: Phụ trách Coop Extra Phú Mỹ Hưng, Coop Nguyễn Bình, Coop
Huỳnh Tấn Phát, Coop Đồng Văn Cống, 12 điểm Coopfood khu vực Quận 7, Nhà Bè
Khu vực Thủ Đức, Quận 9: Phụ trách Coop Xa lộ hà nội, Coop Xtra Thủ Đức, Coop Bình Triệu, 17
điểm Coopfood khu vực Quận 9, Thủ Đức

-

3. NHÂN VIÊN KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG
a. Yêu cầu
- Nam, từ 25 tuổi.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, ưu tiên nước giải khát.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
b. Mô tả công việc
- Phụ trách kiểm tra trưng bày, vật dụng trưng bày, sự hiện diện của sản phẩm, chương trình khuyến mãi, khách
hàng mới tại các kênh truyền thống, siêu thị, khách hàng trọng điểm.
- Thu thập thông tin từ điểm bán hàng, nhân viên bán hàng.
- Thực hiện di chuyển đến khu vực phụ trách.
- Thực hiện và hoàn thành các báo cáo đề ra.

LƯƠNG
Từ 5.000.000 vnd – 10.000.000 vnd (Bao gồm thưởng)

THỜI GIAN LÀM VIỆC
Từ thứ 2 đến thứ 7 (Từ 7h30 đến 16h30)

QUYỀN LỢI
-

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.
Lương phù hợp với năng lực, thưởng trên doanh số bán.
Hỗ trợ chi phí điện thoại di động, ăn trưa, xăng xe.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn.
Và các chế độ khác theo quy định của công ty.

HỒ SƠ
Đơn xin việc, thông tin cá nhân.
Bằng cấp
CMND
Hộ khẩu
Sơ yếu lý lịch có chứng thực (trong vòng 6 tháng)
- Chứng nhận sức khỏe.
-

NƠI NHẬN HỒ SƠ:
-

-
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Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/09/2017 – 31/10/2017
Trực tiếp/ bưu điện về Phòng HCNS, Công ty CPTP Quốc Tế, lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận
1, Tp. HCM.
Email: linhvlt@wonderfarmonline.com.
Số điện thoại: 028 3993 9898 – Attn: 346
Website: http://www.wonderfarmonline.com

