Nhân Viên Sale & Marketing
Recruitment Information
Job Code:

Industry:

Location:

Type of
contract:
Type of job:
Qualification:
Other extras:

Salary:
Career level:
Age:

Competitive
Experienced (Non - Manager)
22 - 50Age

Bán hàng / Kinh doanh; Tiếp thị / Marketing;
Ngân hàng
Permanent Employee
Full Time
College
Hoa hồng, xăng, tiền cơm trưa.

Company Description
Công ty chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại TP Hồ Chí Minh. Do nhu cầu phát triển chúng tôi đang
tìm kiếm những ứng viên thích hợp với vị trí sau:

Job description
* Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Skills required
- Nam / Nữ 23- 50 tuổi
- Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kinh tế
- Yêu thích kinh doanh
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Chịu áp lực công việc tốt
- Yêu thích sự thử thách, tính độc lập, năng động.
- Năng động, sáng tạo.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch.
-------------------------------------------------------------------------------------* Chế độ và Quyền lợi:
- Sẵn sàng tham gia chương trình đào tạo, có chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy.
- Mức thu nhập không giới hạn tương xứng với khả năng, năng lực, và môi trường làm việc thuận lợi.
- Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng Phòng Kinh Doanh
-----------------------------------------------------------------------------------------* KHI ĐI PHỎNG VẤN:
- Ứng viên vui lòng mang theo hồ sơ xin việc và hình thẻ khổ 4x6 đến:
- Địa điểm: Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai Lầu 6 P.601,602 số 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
- 09 giờ sáng – 16 giờ 45 chiều. Làm việc giờ hành chính

Other Information
Probation time

Working time

Working
experience

1 year(s)

Training
opportunities
Colleagues
Annual leave
Benefits

Contact Information
Please login to view contact information of employer.
If you do not have account, Click here to register.

