Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Gia Dụng
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Hình thức:

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Thỏa thuận
Giám đốc
30 - 45Tuổi

Bán hàng / Kinh doanh; Bán lẻ / Bán sỉ;
Quản lý điều hành
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Đại học

Thông tin công ty
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn là Công ty trẻ, năng động và chuyên nghiệp với doanh thu hàng năm tăng trưởng trên
30%.
Sơn Hà Sài Gòn có văn phòng và nhà máy tại TP.HCM, thuộc Tập đoàn Sơn Hà.
Các sản phẩm của Sơn Hà Sài Gòn được làm từ Inox và Nhựa gồm: Bồn nước, Chậu rửa, Thái Dương Năng (TDN) và
Ống Inox (Công nghiệp và Trang trí).
Sơn Hà Sài Gòn có hệ thống bán hàng và phân phối rộng khắp từ miền Trung đến Nam bộ.
Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng và phát triển hệ thống Bán hàng, Công ty chúng tôi chào đón các ứng viên năng
động, tự tin thử thách tại các vị trí: Giám Đốc Kinh Doanh Vùng/ Quản lý Kinh doanh Khu vực – RSM/ ASM.

Mô Tả Công Việc
** Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Kỹ năng yêu cầu
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trên 05 năm
- Năng động, chững trạc và trung thực.
- Nam, trên 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại …
- Mức lương cạnh tranh.
- Làm việc tại công ty chúng tôi ở TP. HCM.
- Ứng viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp này xin vui lòng gửi hồ sơ/CV với mức lương yêu cầu. Nội dung công việc sẽ
được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
** Công ty chúng tôi sẽ sắp xếp phỏng vấn sớm với những ứng viên phù hợp.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn

5 năm

luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

