TÔN HOA SEN TUYỂN DỤNG
Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên, trung tâm hỗ trợ sinh viên.
Tập đoàn Hoa Sen là Tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh các
mặt hàng Tôn, Sắt, Thép, Ống Nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Để đáp ứng
nhu cầu phát triển ngày càng cao, chuẩn bị nhân sự cho việc mở rộng Hệ
thống chi nhánh của Tập đoàn tại các tỉnh Miền Tây
Khu vực tỉnh Bến Tre – Trà Vinh, chúng tôi cần tuyển một số chức
danh như sau:
1/. Nhân viên thị trường: (nam)
- Số lượng: 4
- Sinh viên mới tốt nghiệp, tốt nghiệp từ Trung cấp các ngành trở lên, ưu tiên các
khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketting….v.v.v
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
- Làm việc tại các chi nhánh trong tỉnh Bến Tre, Trà Vinh
* Quyền lợi chung:
+ Lương: Hưởng lương cứng + Lương kinh doanh của chi nhánh làm việc theo quy
định của công ty. (Trao đổi khi phỏng vấn)
+ Cơ hội thăng tiến cao.
+ Có phòng ở cho nhân viên.
+ Chế độ công tác phí.
+ Các chế độ phúc lợi khác, đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ: 25/04/2016 Đến 25/06/2016

Hồ sơ bao gồm: ( tất cả đều photo công chứng không quá 6 tháng)
1.Đơn xin việc (Bấm kèm 4 tấm hình 3x4)
2.Sơ yếu lí lịch
3.CMND
4.Sổ hộ khẩu
5.Giấy chứng nhận sức khỏe
6.Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ liên quan.
* Địa chỉ liên hệ: Tổ QLKD Tỉnh Bến Tre – Trà Vinh
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Châu Thành Bến Tre
Ấp 5, An Khánh, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0984. 082.072 ( Mr Khoa)
Ưng Viên có thể nộp hồ sơ qua địa chỉ mail

Email: tuankhoa.nguyen.7@gmail.com hoặc travinhbentre.hsg@gmail.com

