Giám Đốc Kinh Doanh
Recruitment Information
Job Code:
Location:
Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Director
Unlimited

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

Bán hàng / Kinh doanh; Quản lý điều hành
Permanent Employee
Full Time
Bachelor
Theo chính sách công ty

Company Description
Là một trong những công ty có dịch vụ chuyển phát nhanh & giao nhận hàng uy tín và tốt nhất hiện nay trên thị trường,
mạng lưới hoạt động có mặt đầy đủ trên 64 tỉnh thành của cả nước, chúng tôi đang mở rộng thị trường nên cần tuyển
thêm nhân viên.

Job description
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc đưa ra đươc các chính sách bán đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đủ sức cạnh
tranh và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trong từng giai đoạn.
- Quản lý, điều hành, đào tạo đội ngũ NV kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và
chất lượng.

Skills required
1. Kỹ năng Bắt buộc:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
- Số năm kinh nghiệm: 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục, giám sát công việc và tổng hợp báo cáo.
- Khả năng lãnh đạo và đào tạo con người.
- Vi tính văn phòng.
- Tiếng Anh thành thạo.
2. Mức lương: Thỏa thuận
3. Loại hình làm việc: Toàn Thời gian cố định
4. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
5. Thông tin liên hệ: Phòng HC-NS&ĐT Công ty CP Chuyển phát nhanh Tín Thành, cổng số 02 Thăng Long (87 Thăng
Long), Phường 4, Quận Tân Bình, (gặp Ms.Nga hoặc Ms.Bình).
6.Nhận hồ sơ ứng viên: Bằng tiếng Việt.

Other Information
Probation time

Working time

Working
experience

5 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.

