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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH Công Nghiệp Hùng Quân

VP giao dịch: 14/2B Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

2. Mô tả công việc

- Làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, máy móc, thiết bị,…

- Đối tượng khách hàng là các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh máy móc thiết bị, cơ

sở sản xuất khác

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng quan hệ với khách hàng, tìm khách hàng mới, phát

triển khách hàng hiện có của công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định và cũng thử thách với những ai muốn phát

triển bản thân.

- Được công ty đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

3. Yêu cầu:

- Giới tính Nam

- Kinh nghiệm làm việc 2-3 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan

- Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khách hàng

- Siêng năng, sáng tạo và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

- Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi
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- Có tinh thần làm việc đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp và hướng đến mục tiêu chung của công ty.

- Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chuyên nghiệp

4. Thu nhập:

- Lương căn bản: 8 - 10 triệu (tùy năng lực, thỏa thuận)

- Hoa hồng: theo doanh số

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Được hưởng các chế độ lương, thưởng, chế độ nghỉ phép ( phép năm, lễ, tết ) theo luật lao động

Việt Nam và quy định của Công ty

Hạn nộp hồ sơ và thông tin liên lạc

- Nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/09/2020 đến 15/10/2020

- Nộp hồ sơ tại trực tiếp tại Vp Cty TNHH Công Nghiệp Hùng Quận

Địa chỉ: 14/2B Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hoặc gửi qua mail : sales@hqi.vn hoặc yen@hqi.vn

http://www.hqi.vn/

