Giới thiệu về Sen Đỏ (Sendo.vn)
Sendo là ứng dụng mua sắm duy nhất được bảo trợ bởi FPT, kết nối người mua và người bán
cả nước. Với mong muốn phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến cho tất cả người tiêu dùng
trên khắp Việt Nam, ứng dụng Sendo có mọi thứ khách hàng cần, không chỉ giúp khách hàng
sở hữu được những sản phẩm yêu thích với giá hợp túi tiền mà còn đem đến sự yên tâm và
tiện lợi nhất khi mua sắm trực tuyến, mang lại cuộc sống đầy đủ hơn.
Sendo Farm là Dịch vụ Đi Chợ Kiểu Mới - An Toàn & Tiện Lợi nhờ Hệ Thống Điểm Nhận
Hàng Phục Vụ Tại Chỗ Ngay Gần Nhà, Chuyên Cho Các Mặt Hàng Rau Củ An Toàn, Rau
Củ Vietgap và Trái Cây Ocop
Đi Chợ Kiểu Mới - An Toàn & Tiện Lợi là như thế nào?
AN TOÀN:
+ Rau củ quả có thương hiệu và có chứng nhận an toàn.
+ Trao đổi trực tiếp với điểm nhận hàng để đánh giá hoặc khiếu nại về sản phẩm.
+ Hoàn tiền nếu đơn hàng bị vấn đề về chất lượng.
TIỆN LỢI:
Hệ thống Điểm giao nhận tại chỗ sẽ thay mặt khách hàng nhận rau củ quả đã qua kiểm tra và
đóng gói sẵn. Khách hàng chỉ cần đến điểm nhận hàng ngay gần nhà để lấy về.
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - SENDO FARM
1. Công việc:
-

Nhân viên phát triển thị trường sẽ được phân công theo khu vực (Quận) để tìm đối tác
(Quán cafe, Tiệm tạp hoá,...) mở điểm giao nhận hàng hoá cho Sendo Farm (Rau, củ,
quả, thịt cá, hàng tiêu dùng nhanh,...)

-

Tham gia tổ chức các chương trình khuyến mãi và hỗ trợ điểm giao nhận trong khu
vực được phân công để thúc đẩy doanh số

2. Thu nhập:
Bao gồm lương cứng và hoa hồng theo doanh số:
-

Lương cứng hàng tháng: 6.000.000Đ

-

Thu nhập trung bình hàng tháng của Sales: 10.000.000Đ – 20.000.000Đ++

-

Cam kết thu nhập tối thiểu 6.000.000Đ/tháng trong thời gian thử việc

-

Thưởng cuối năm

-

Thưởng theo thành tích đột xuất

3. Môi trường và chính sách phúc lợi:
-

Được tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật hiện hành

-

Được công ty mua Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (FPT Care)

-

Số ngày nghỉ phép năm: 18 ngày ++

-

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ hàng năm

-

Đội ngũ trẻ, nhiệt huyết cao và sẵn sàng hỗ trợ nhau để đạt hiệu suất cao trong công
việc

-

Được công ty hỗ trợ tiền nghỉ mát và team building hàng năm

-

Được công ty hỗ trợ chi phí cơm trưa và gửi xe hàng tháng

-

Được công ty hỗ trợ chi phí khi lập gia đình và sinh con

-

Thưởng theo thâm niên làm việc ở Sen Đỏ

4. Cơ hội đào tạo và phát triển:
-

Được đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm/dịch vụ Sendo Farm và kỹ năng
mềm trong 07 ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc.

-

Được định hướng, tiếp cận và học hỏi các kiến thức trong lĩnh vực Thương mại điện
tử (TMDT), đi chợ online – xu hướng phát triển tất yếu của xã hội hiện đại

-

Được công ty hỗ trợ học phí để tham gia các lớp đào tạo chuyên môn.

-

Được tham gia các buổi chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng, giao tiếp khách hàng của
các bạn The Best Seller hàng tháng.

-

Được xem xét tăng lương và cấp bậc ít nhất 01 lần/năm, trường hợp có thành tích đặc
biệt sẽ được xem xét 02 lần/năm.

-

Cá nhân có thành tích xuất sắc và kỹ năng quản lý tốt sẽ được bổ nhiệm lên Team
Leader chỉ sau 01 năm cống hiến cho Sendo

