CTY CP KHKT PHƯỢNG HẢI
-----------------Số: 1019TD/TKSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--o0o---Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT
Kính gửi: Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM
Phượng Hải là công ty đang dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cung cấp Nội thất phòng thí nghiệm,
Thiết bị khoa học kỹ thuật và Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước online.
Chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh nội thất:
Mô tả công việc:
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh: Tủ đựng hóa chất, tủ hút khí độc, tủ cấy
vi sinh, bàn ghế phòng thí nghiệm
- Tìm kiếm khách hàng, hợp đồng và trách nhiệm doanh số
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng giao tiếp, kinh doanh, các hoạt động giao lưu, offline.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành Môi Trường, Công Nghệ Sinh Học, Kinh Doanh hoặc ngành nghề
tương tự
- Trung thực, kiên trì, năng động
Quyền lợi:
- TỔNG THU NHẬP TRUNG BÌNH TỪ 7.000.000- 20.000.000 đ hoặc theo doanh số đạt được
- Thưởng doanh số, Thưởng tết âm lịch, sáng kiến, nhân viên xuất sắc, lễ 30/4, 1/5, 2/9…
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
- Được nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ mát du lịch hằng năm, team building.
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến bản thân.
Thời gian và địa điểm làm việc:
-Thời gian làm việc: 7h30/ngày từ thứ 2 – thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ.
- Địa điểm: 103/23 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM
Hồ sơ: - Đơn xin việc
- Sơ yếu lí lịch, giấy khám sức khỏe
- Bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, mô tả quá trình hoạt động bản thân
* Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi đến địa chỉ email nguyenthuong@phuonghai.com
hoặc nộp trực tiếp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI
Địa chỉ: 103/23 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM
ĐT: 028.3815.6268 - 0917647887 (Ms. Thương )
Xin chân thành cảm ơn!
CÔNG TY CP KHKT PHƯỢNG HẢI
Giám đốc

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS

Nguyễn Mạnh Hiến

