TUYỂN DỤNG
Gia Nguyễn Nguyễn là một trong những công ty dẫn đầu về lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp
tự động hoá. Trải qua hơn 10 năm hoạt động cố gắng không ngừng ,Gia Nguyễn Nguyễn đã khẳng định uy tín,
vị thế của mình trên thị trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm tốt và chất lượng hàng đầu đến với người
tiêu dụng.
Nhằm đáp ứng nhu cần phát triển lớn mạnh và bền vững của công ty, Gia Nguyễn Nguyễn cần tuyển các ứng
viên cho vị trí sau:
VỊ TRÍ :


NHÂN VIÊN KINH DOANH-MARKETING.

YÊU CẦU :


Số lượng 20 người, làm việc tại TP HCM



Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành, sinh viện mới tốt nghiệp hoặc sắp ra trường. Có kiến thức kỹ
thuật điện – điện tử là một lợi thế .



Nhanh nhẹn, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm



Có khả năng gọi điện thoại và nghe điện thoại tốt.



Năng động và thành thạo vi tính văn phòng , tiếng anh cơ bản.



Không cần kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

CÔNG VIỆC:


Ngồi tại văn phòng, phát triển khách hàng có sẵn.



Tư vấn sản phẩm, nhận thông tin sản phẩm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

CHẾ ĐỘ:
 Lương (cơ bản) + thưởng (đạt doanh số) + hoa hồng (hàng quý)


Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.



Tất cả sẽ được hướng dẫn, đào tạo miễn phí



Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động (BHXH, BHYT, lương tháng 13)



Giờ làm việc từ 8h15 đến 17h15. (Thứ 2 – Sáng Thứ 7)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:


Người liên hệ: Ms Ruby / Ms Thảo



Nhận hồ sơ trực tuyến qua email: ruby@gnnvietnam.com / katie@gnnvietnam.com



Nộp hồ sơ trực tiếp tại:
CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ GIA NGUYỄN NGUYỄN .

Số 1 Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - (028) 3517.4923 - [Email] :
contact@gnnvietnam.com - [Website]: www.gnnvietnam.com
HỒ SƠ:


Đơn xin việc ( tiếng việt hoặc tiếng anh)



Sơ yếu lý lịch đầy đủ có ảnh (không quá 06 tháng)



Bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu công chứng

Thời gian tuyển dụng đến hết tháng 7

