Tổ Trưởng Phụ Trách Kinh Doanh Ngành Bao Bì Nhựa
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
Trưởng nhóm / Giám sát
Không giới hạn tuổi tác

Bán hàng / Kinh doanh; Quảng cáo / Đối
ngoại; Tiếp thị / Marketing
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Đại học

Thông tin công ty
Công ty SANCO FREIGHT chuyên kinh doanh về cước vận tải đường biển (seafreight), đường hàng không (airfreight) và
các dịch vụ logistics. Chúng tôi đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực CÁC GIẢI PHÁP và NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI
BAO BÌ (packaging solutions/packaging materials).

Mô Tả Công Việc
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh cho các sản phẩm bao bì nhựa HDPE, LDPE,
LLDPE, màng BOPP…
- Chào bán sản phẩm cho các nhà nhập khẩu trong nước.
- Phối hợp với các đối tác nước ngoài theo dõi, chăm sóc các đơn hàng.
- Lập báo cáo thị trường, kinh doanh (định kỳ/đột xuất) cho Giám đốc Công ty và đối tác nước ngoài.

Kỹ năng yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học các ngành ngoại thương, kinh tế đối ngoại, marketing, kỹ thuật.
- Có ít nhất 2 năm làm việc trong ngành bao bì hoặc các ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel)
- Tiếng Anh (nói, đọc, viết)
- Giao tiếp tốt, hiểu ý khách hàng.
- Tích cực, năng động, cầu tiến, trung thực, chịu áp lực công việc.
** Ứng viên quan tâm vui lòng truy cập vào website www.sancofreight.com.vn để biết thêm thông tin về công ty

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

2 năm

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.

