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TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH / MARKETING 

Ngành nghề: Kinh doanh / Marketing Địa điểm làm việc: TP.HCM 

Chức vụ:  Chuyên viên - Nhân viên Hình thức làm việc:  Toàn thời gian cố định 

Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng chính quy trở lên Thời gian thử việc: 1 tháng 

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên Yêu cầu giới tính: Không 

Mức lương: Thỏa thuận Số lượng tuyển: 02 người 

    

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KINH DOANH 

- Tìm hiểu sản phẩm của công ty để tư vấn / báo giá cho khách hàng. 

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. 

- Tìm kiếm, tiếp cận giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng. 

- Soạn thảo hợp đồng, theo dõi tiến độ hợp đồng. 

- Phát triển kinh doanh trên lĩnh vực, địa bàn được giao phó. 

- Báo cáo công việc cho quản lý. 

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MARKETING 

- Cập nhật, đăng bài các sản phẩm mớilên website công ty, các website thương mại điện tử. 

- Gửi mail giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. 

- Nghiên cứu, tổ chức, tham gia các triễn lãm, hội thảo liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty. 

- Quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của công ty sử dụng các dịch vụ của Google. 

- Theo dõi, thống kê, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc Marketing. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động. 

- Du lịch, Team Building hàng năm. 

- Được hưởng lương tháng 13 và các tháng thưởng theo năng lực. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. 

- Cơ hội phát huy tối đa năng lực, đam mê lập trình, tiếp cận các công nghệ mới. 

- Được tham gia đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước. 

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc. 

- Có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển. 

YÊU CẦU KHÁC 

- Ngoại ngữ tiếng Anh: giao tiếp tốt, trao đổi Email / Chat bằng tiếng Anh. 

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Exel, Power Point, Outlook. 
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- Ưu tiên hiểu biết về máy tính, thiết bị truyền thông công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động hóa. 

- Có khả năng chịu được áp lực công việc. 

- Thái độ làm việc tốt. 

- Trung thực, chịu khó tìm tòi học hỏi, thân thiện, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc. 

- Hòa đồng với bạn bè đồng nghiệp, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. 

- Nói năng lễ phép, lịch sự, đạo đức tốt. 

- Có thể đi công tác tỉnh. 

NỘP HỒ SƠ 

- Các ứng viên có nhu cầu, vui lòng nộp hồ sơ file mềm qua địa chỉ email bên dưới:  
Ms. Diễm: diemngo@hoangvanco.com.vn hoặc Mr. Trung: trungnguyen@hoangvanco.com.vn;  

- Tiêu đề email ghi: Ung tuyen vi tri Kinh doanh Marketing (Không bỏ dấu) 

- Hoặc gửi trực tiếp đến văn phòng công ty theo thông tin sau: 
+ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - TIN HỌC HOÀNG VÂN 
+ Địa chỉ: 156/1/35 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 
+ SĐT: 028 3842 9843 / 0839 358 385 (Ms. Diễm) / 0917 727 008 (Mr. Trung). 

- Hồ sơ file mềm soạn thảo trên nền word, bao gồm: 
+ CV (Tiếng Việt / Anh). 
+ Sơ yếu lý lịch, kèm theo ảnh chụp 4x6 (Tiếng Việt / Anh). 
+ Bản photo các bằng cấp, bảng điểm, … liên quan. 

 




