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CÔNG TY TNHH DƢỢC NHÂN HƢNG 

Địa chỉ: Số 3 Quách Văn Tuấn, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

Điện thoại: (08) 38 111 888 –  Fax: (08) 38 111 116 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH Dƣợc Nhân Hƣng đang tuyển dụng vị trí Trình Dƣợc Viên 

kênh nhà thuốc với nội dung nhƣ sau:  

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Bán hàng và chăm sóc các nhà thuốc tại địa bàn phụ trách. 

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mại, chính sách và 

thông tin từ công ty tới các nhà thuốc. 

- Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu doanh số và báo cáo ngày, tuần, tháng theo 

sự chỉ đạo của cấp quản lý. 

Công việc yêu cầu di chuyển liên tục bằng xe máy, mỗi ngày viếng thăm 20-

30 nhà thuốc trong danh sách khách hàng 

- Tuyển dụng tại TP.HCM và tất cả các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau. 

2. QUYỀN LỢI ĐƢỢC HƢỞNG 

- Mức thu nhập trung bình từ 7 – 12 triệu đồng và các khoản thưởng không 

giới hạn đối với những TDV xuất sắc.  

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. 

- Các chế độ phúc lợi: tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ - tết, sinh 

nhật, cưới hỏi, du lịch định kỳ hằng năm… 

- Trình dược viên xuất sắc sẽ có cơ hội thăng tiến lên vị trí: Quản trị viên và 

Quản lý Kinh doanh. 

3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Chăm chỉ, trung thực và chịu khó trong công việc là tiêu chí bắt buộc. 

- Yêu thích công việc bán hàng. 

- Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt. 

- Nam, Nữ từ 20-24 tuổi. 
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- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp (chưa có kinh nghiệm) 

4. BỘ HỒ SƠ YÊU CẦU  

- Đơn ứng tuyển (dán hình 3x4) 

- Sơ yếu lý lịch 

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan  

- Hộ khẩu, CMND 

- Giấy khám sức khỏe. 

(Ứng viên chỉ cần nộp bộ hồ sơ photo, không cần công chứng).  

5. CÁCH ỨNG TUYỂN 

Ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển bằng một trong ba cách:  

1. Nộp hồ sơ về địa chỉ email của Phòng Nhân Sự: tuyendung@duocnhanhung. 

com 

 (Khi gửi email, vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển “Trình dược viên + Khu vực 

ứng tuyển”) 

2. Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

www.duocnhanhung.com/tuyen-dung  

3. Nộp hồ sơ trực tiếp về: 

Phòng Nhân Sự - Ms Trang 

Công ty TNHH Dƣợc Nhân Hƣng 

Địa chỉ: Số 3 Quách Văn Tuấn, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: 08 38111 888 

(Khi gửi ghi rõ vị trí ứng tuyển “Trình dược viên + Khu vực ứng tuyển” ngoài bìa 

hồ sơ) 

Lƣu ý: Công ty sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu và không 

hoàn trả lại những hồ sơ đã nộp.  

Công ty rất mong đƣợc chào đón các bạn trẻ có năng lực, nhiệt huyết và khát 

vọng. 

 

 TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016. 

 CÔNG TY TNHH DƢỢC NHÂN HƢNG 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Vũ Cao Thanh 

 (Đã ký) 

 

http://www.duocnhanhung.com/tuyen-dung

