VIETTEL TP CAO LÃNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Về việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh thị trường tại TP Cao Lãnh
Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh thị
trường/CTV bán sim trên địa bàn TP Cao Lãnh với các vị trí như sau:
Vị trí
1/Nhân Viên
Kinh doanh
thị trường
Số lượng :10
( làm Toàn
Thời gian)

Mô tả Công Việc
- Bán hàng theo nhóm trên các
địa bàn phân công. Bán các
mặt hàng như: Sim, điện thoại,
internet(wifi) + Truyền hình
cáp Viettel
- Tiếp xúc từng hộ gia đình trên
địa bàn được phân công bán
hàng, truyền thông chính sách,
đảm bảo hình ảnh , chăm sóc
khách hàng.

Tiêu chuẩn
Tốt nghiệp Trung cấp trở
lên không phân biệt
nghành nghề.
Tuổi từ : 18 -35t
Giới tính: Nam + Nữ
Lương: Hoa hồng sản
phẩm + các khoản hỗ trợ
khác của tập đoàn viễn
thông Quân đội

2/CTV bán
sim Viettel
Số lượng :
(không giới
hạn).Làm bán
thời gian, khi
nào rãnh

- Bán sim:
- Bán theo nhóm có người dẫn
đội ( Có lương cứng).
- Bán online (không lương
cứng)

Không cần bằng cấp.
Lương cứng 70k/ngày +
Hoa hồng sản phẩm. trả
lương theo ngày. Làm
ngày nào trả ngày đó.
Ưu tiên sinh viên làm
thêm.

Địa điểm làm việc: Trên địa bàn TP Cao Lãnh
Quyền lợi: ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo, không cần kinh nghiệm. làm
việc trong môi trường chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến.
Chế độ lương hưởng theo năng lực và kết quả hoàn thành của nhân viên và chế
độ khác của Tập đoàn viễn Thông Quân đội.
Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển tại địa chỉ sau: 102 Đường 30/04
P1. TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Hồ sơ dự tuyển gồm:(Đơn xin việc + Sơ yếu lý lịch theo mẫu UNBD xã có đóng
đấu và các bằng cấp có liên quan, chứng minh thư và hộ khẩu photo công chứng
Điện thoại hỗ trợ: 0964.87.1111 (A Linh)
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