Nhân Viên Kinh Doanh
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

Bán hàng / Kinh doanh
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Cao đẳng
- Thưởng doanh số bán hàng và các phụ cấp
khác.

Thỏa thuận
Nhân viên
Không giới hạn tuổi tác

Thông tin công ty
Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chính sách lương và thưởng thỏa đáng, các chế độ phúc
lợi xã hội được đảm bảo...Hãy đến với Công Ty TNHH TUYẾT NGA
* Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: www.tuyetnga.com.vn

Mô Tả Công Việc
- Kinh doanh, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, thực hiện các dự án mua sắm thiết bị trường học mầm non.
- Phối hợp làm việc theo nhóm hoặc độc lập trong các địa bàn được giao.
- Lập và thực hiện kế hoạch triển khai thị trường.
- Đảm bảo doanh số công ty đề ra.

Kỹ năng yêu cầu
- Nam – nữ . Tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng, đại học.
- Yêu thích và đam mê kinh doanh
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên đã làm việc cho công ty, doanh nghiệp.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin việc viết tay.
- Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình học tập và làm việc của bản thân, thông tin về gia đình. SYLL có xác nhận của địa
phương.
- Bản sao hộ khẩu công chứng.
- Bản sao CMND công chứng
- Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện tương đương cấp huyện trở lên.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan công chứng
- 01 ảnh 4 x 6
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực, sử dụng thành thạo vi tính.
( Nộp hồ sơ qua mail : tuyendungtuyetnga@yahoo.com.vn gồm : đơn xin việc có dán hình + Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá
trình công tác và chiều cao, cân nặng)

Thông tin khác
Thử việc

Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

- Tham gia BHXH theo quy định của Công ty và luật lao động

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.

