Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Hà Nội

Hình thức:

Bán hàng / Kinh doanh; Môi trường; Điện /
Điện tử / Điện lạnh
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Trung học
Có chế độ đãi ngộ và thu nhập tốt

Thỏa thuận
Nhân viên
Không giới hạn tuổi tác

Thông tin công ty
Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ là doanh nghiệp chuyên sản xuất Thiết bị điện hạ thế, Thiết bị chiếu sáng, Dây và cáp điện
và Ống cấp thoát nước hàng đầu tại Việt nam. Với 3500 nhân viên và 5 nhà máy tại Hà nội, Hà Tây và các tỉnh lân cận

Mô Tả Công Việc
Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.Số lượng :
- 01 trưởng phòng.
- 03 nhân viên Kinh doanh
- 03 chuyên viên Kinh doanh

Kỹ năng yêu cầu
** Yêu cầu công việc:
- Nam giới.
- Tốt nghiệp Phổ thông trung học và Trung cấp chuyên nghiệp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng bán hàng điện,
nước hoặc vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình, công trình hạ tầng).
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, tâm huyết gắn bó lâu dài với
** Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Đơn xin việc (viết tay).
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bằng tốt nghiệp PTTH, Trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng có công chứng (tùy theo yêu cầu
của từng vị trí)
- Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có).

- Giấy khám sức khỏe có dán ảnh.
- 06 ảnh 4x6.
** Lưu ý:
- Chỉ những hồ sơ đủ tiêu chuẩn mới được liên hệ
- Không hoàn lại hồ sơ.Nộp hồ sơ tại: Tầng 2, tòa nhà 362 Trần Khát Chân - phường Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng Hà Nội; - Nộp cho Mrs Định - Điện thoại: 04.39742147.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

2 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp

Cơ hội làm việc trong Công ty lớn và ổn định

Ngày nghỉ

Theo quy định Luật Lao động Việt Nam

Phúc lợi

Có chế độ đãi ngộ và thu nhập tốt

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.

