CÔNG TY TNHH TMTH TUẤN VIỆT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021
Vị trí 1: GIÁM SÁT BÁN HÀNG TIỀM NĂNG
Địa điểm và số lượng:

-

Miền Bắc: Thanh Hóa 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1 và Quảng Bình 1
Miền Nam: Đà Nẵng 1, Bình Định 1 và Khánh Hòa 1

1. Mô tả công việc:
- Thực hiện bán hàng trên thị trường, bao trùm hiệu quả thị trường.
- Hỗ trợ Giám sát bán hàng (Team Leader) trong công tác quản lý bao trùm thị trường.
- Phụ trách nhóm nhỏ 2-3 nhân sự, thực thi các yếu tố nền tảng và doanh số trên khu vực được
giao.
- Đạt các chỉ tiêu được giao nhóm và cá nhân.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
2. Quyền lợi:
- Thu nhập từ 10 triệu đến 18 triệu/tháng.
- Được hưởng Lương tháng 13+, tăng lương hàng năm, nhiều chương trình thưởng tháng quý năm
theo kết quả kinh doanh.
- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ theo chuẩn Giám sát của
P&G.
- Được đóng đầy đủ Bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Được Công ty mua bảo
hiểm sức khỏe cao cấp (Bảo Việt Healthcare) dành cho cấp quản lý.
- Tham gia các chương trình Teambuilding, du lịch định kỳ, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ…
3. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các cán bộ lớp và cán bộ đoàn.
- Là người địa phương tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình
- Có đam mê nghề thị trường/hàng tiêu dùng nhanh.
Vị trí 2: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG
Địa điểm và số lượng: 15 nhân sự (Thanh Hóa 5, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 2, Quảng Bình 5)
1. Mô tả công việc:
- Bán hàng trên thị trường: đại lý, cửa hiệu tạp hóa
- Bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện
- Đạt các chỉ tiêu được giao
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

2. Quyền lợi:
- Thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu/tháng hoặc hơn, tuy theo năng lực.
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Được hưởng Lương tháng 13+, tăng lương hàng năm, nhiều chương trình thưởng tháng quý năm
theo kết quả kinh doanh.
Làm việc trong môi trường Chuyên nghiệp, năng động và thăng tiến cao.
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ theo
chuẩn của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực FMCG.
Được đóng đầy đủ Bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Được Công ty mua bảo
hiểm con người 24/24.
Tham gia các chương trình Teambuilding, du lịch định kỳ, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ…

-

3. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Độ tuổi: 18 – 30.
- Chăm chỉ, có sức khỏe.Có xe máy cá nhân.
- Có đam mê nghề thị trường/hàng tiêu dùng nhanh.
Vị trí 3: THỰC TẬP SINH
Địa điểm và số lượng: 15 nhân sự (Thanh Hóa 2, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 2, Hà Tĩnh 1)
Yêu cầu:
- Đam mê kinh doanh, có tố chất phù hợp với sale
- Chăm chỉ, có sức khỏe.Có xe máy cá nhân.
- Ưu tiên người tại các khu vực Vinh, Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh và TP Thanh Hóa.
*Yêu cầu hồ sơ:
-

Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng)
Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

-

Đơn xin việc viết tay.

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển,, gửi trực tuyến qua địa chỉ email: hr@tuanviet-trading.com hoặc nộp
trực tiếp tại chi nhánh của Công ty:
-

Chi nhánh Thanh Hóa: Lô C11 – Khu CN Tây Bắc Ga – P. Đông Thọ – TP Thanh Hóa

-

Chi nhánh Nghệ An: Km18 – Đường tránh Vinh (QL1A) – Hưng Nguyên – Nghệ An

-

Chi nhánh Hà Tĩnh: Khu phố Đại Đồng – Thạch Linh – TP Hà Tĩnh
Liên hệ: 0906 563 909 (Mr Thể) hoặc 0835 420 777 (Mr Hoàng)
Website: http://tuanviet-trading.com
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VT, NS

TP. PHÒNG NHÂN SỰ
(Đã ký)
Lại Thị Phương Duyên
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