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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 Giới thiệu:
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT NGA là Doanh Nghiệp sản xuất và kinh doanh
phân bón các loại tại tỉnh Đồng Tháp.
Gần 30 năm hình thành và phát triển với sứ mệnh mang đến cho bà con nông dân
những sản phẩm chất lượng và mong muốn tạo nên thị trường phân bón cạnh tranh
công bằng. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng Doanh Nghiệp chúng tôi rất mong sẽ được
hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động
và có tâm huyết với công việc.
 Vị trí tuyển dụng

: Chuyên viên phát triển thị trường

 Số lượng

: 15 người

 Địa điểm làm việc

: Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ

 Mô tả công việc

:

- Phụ trách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của Doanh Nghiệp.
- Có trách nhiệm bán hàng trực tiếp đến đại lý và mở rộng thị trường theo kế
hoạch đề ra.
- Xây dựng kênh phân phối sản phẩm theo khu vực, chăm sóc hệ thống khách
hàng.
- Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao theo
kế hoạch.
- Nghiên cứu thị trường và đề xuất khách hàng tiềm năng để phát triển kinh
doanh hiệu quả.
- Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới trong khu vực.
- Thu thập và xử lý các khiếu nại của khách hàng về hàng hóa.
- Phối – kết hợp với kế toán theo dõi, thu hồi công nợ Đại lý đúng hạn.
- Lập kế hoạch công tác tuần/tháng và báo cáo định kỳ tình hình kinh
doanh cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ Sư Nông Học, Bảo Vệ
Thực Vật, Trồng Trọt…
-

Độ tuổi: từ 25 đến 35.

-

Không cần có kinh nghiệm nhưng phải có đam mê kinh doanh, tự tin trong giao tiếp,
có kỹ năng thương thuyết, đàm phán.

-

Chịu khó học hỏi, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.

-

Có khả năng tổng hợp, báo cáo tình hình thị trường.

-

Giao tiếp tốt, thân thiện, hòa động, hoạt bát, nhanh nhẹn, chủ động.

-

Có định hướng làm việc lâu dài.

-

Sức khỏe tốt.

 Quyền lợi:
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.
- Văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực.
- Cơ hội thăng tiến cao, cơ hội được học tập và đào tạo.
- Nhân viên gắn bó lâu dài sẽ được hưởng chế độ đặc biệt.
- Đay đu che đo theo luat lao đong Phep nam BHXH BHTN, BH T... .
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Được thưởng lương tháng 13.
- Tham gia du lịch cùng với Doanh Nghiệp 1 năm/lần.
 Thời gian làm việc: Giờ hành chính.
 Lương: Thỏa thuận theo năng lực. THU NHẬP 6 - 9 TRIỆU + HOA HỒNG

 Thành phần hồ sơ:
-

Đơn xin việc, CV Tiếng Việt .

-

Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 3x4 (không quá 06 tháng).

-

Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.

-

Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.

-

Chứng minh nhân dân, hộ khẩu photo công chứng.

 Địa chỉ nộp hồ sơ: 304, QL 30, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 Liên hệ: 02773.870.660 (Phòng nhân sự – 0704 82 83 89 Ms Phương .
Email: tuyendung@vietnga.vn

