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PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

I/ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

- Bộ phận đề xuất: Tổng giám đốc 

- Ngày đề xuất tuyển: 05/05/2022 

- Vị trí cần tuyển: Nhân viên kinh doanh 

- Số lượng: 50 

- Lý do Tuyển: Mở rộng kinh doanh 

- Ngày cần nhận việc: Trong tháng 6 

II/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường bán hàng theo khu vực được phân bổ. 

- Thực hiện quy trình bán hàng, xây dựng quan hệ, đảm bảo hình ảnh và độ phủ 

- Triển khai và thúc đẩy các chương trình hỗ trợ thương mại 

- Theo dõi lịch giao hàng, Thanh toán và chăm sóc khách hàng 

- Hoàn thành cách mục tiêu kế hoạch đề ra 

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm khu vực 

III/ YÊU CẦU CHUNG 

- Giới tính: Nam/Nữ 

- Độ tuổi: Không giới hạn 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT 

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm sẽ có lợi thế về lương) 

- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt 

- Ham học hỏi, linh động trong công việc 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

IV/ QUYỀN LỢI: 

- Chưa có kinh nghiệm: Lương từ 6 triệu – 10 triệu + Thưởng KPI 

- Có kinh nghiệm: Lương từ 10 triệu – 15 triệu + Thưởng KPI 



- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy (Nghỉ Chủ nhật) 

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước 

- Nghỉ 12 ngày phép trong năm 

- Được tham gia team building, tiệc tết niên, du lịch hàng năm 

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

 


