CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ:
"NHÂN VIÊN KINH DOANH" – SỐ LƯỢNG 30 NHÂN SỰ

* Yêu cầu:
- Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành VLXD
- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu được áp lực tốt,…
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, cương trực, quyết đoán.
* Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có; giới thiệu sản phẩm và thực
hiện phân phối sản phẩm đến các khách hàng (Dân dụng, Công trình, Đại lý, Nhà phân
phối,...)
- Thực hiện việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, khai thác, mở rộng thị trường, nâng
cao thị phần của Cửa hàng VLXD Hoa Sen Home.
- Thu thập các thông tin thị trường trên địa bàn phụ trách và thực hiện các chế độ báo cáo
liên quan cho các đơn vị quản lý cấp trên theo quy định.
- Cập nhật, theo dõi, kiểm soát công nợ hàng ngày. Đề ra kế hoạch thu hồi công nợ cụ
thể, rõ ràng. Thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ không vượt quá hạn định.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý
* Phúc lợi:
Bảo hiểm, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí, Phụ
cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Du lịch hàng năm, Hội thao,…
Lương học việc: 6.000.000 đồng
Lương chính thức: Từ 7.000.000 đến 10.000.000
* Quyền lợi:
- Thu nhập ổn định.
- BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân;
- Khám sức khỏe định kì hằng năm;

- Cấp phát đồng phục hằng năm;
- Chính sách khen thưởng, phúc lợi đảm bảo theo năng lực và vị trí;
- Tham quan du lịch hằng năm;
- Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
* Điều kiện làm việc:
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp;
- Được hỗ trợ nhà ở và ăn uống.
- Phụ cấp xăng xe, card điện thoại;
- Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
* Địa điểm làm việc:
- Các cửa hàng Vật liệu xây dựng Hoa Sen tại Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng
Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
* Nộp hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại các cửa hàng Vật liệu xây dựng Hoa Sen
- Hoặc gửi CV về email: cai.quoc@hoasenholdings.vn
Tiêu đề ghi rõ: [Tỉnh ứng tuyển] – [Vị trí ứng tuyển] – [Họ và tên ứng viên]

