
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

(Vị trí: Nhân viên Kinh doanh giải pháp chống giả) 

Số lượng cần tuyển  : 02 người (01 nam, 01 nữ) 

Địa điểm làm việc   : Hà Nội (72 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa) 

Hình thức làm việc  : Toàn thời gian  

Thời gian làm việc : 8-12h, 13-17h từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Thời gian đào tạo /thử việc : 2 tháng 

Yêu cầu độ tuổi : 22-30 (Chấp nhận sinh viên mới ra trường) 

Kinh nghiệm : Ưu tiên có kinh nghiệm marketing 

Yêu cầu bằng cấp   : Đại học  

Mức lương thử việc  : 7.000.000 đồng/ tháng (2 tháng) 

Mức lương chính thức : Khởi điểm 10.000.000 đồng/tháng (ứng viên có ngoại 

ngữ, kinh nghiệm có thể thỏa thuận mức cao hơn tùy 

năng lực) 

(Có thưởng hoa hồng theo doanh thu). 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về các sản phẩm 

- giải pháp chống giả của Công ty, chăm sóc, duy trì quan hệ với các khách hàng 

hiện có. 

- Lập kế hoạch marketing, bán hàng, thực hiện - phát triển chỉ tiêu (doanh thu) 

được giao. 

- Thực hiện việc đàm phán, giao kết các hợp đồng đặt hàng với khách hàng. 

- Phụ trách một số nhiệm vụ khác mà lãnh đạo giao phó. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội khẳng định bản thân. 

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với công việc thực tế. 

- Thưởng hoa hồng theo hiệu quả công việc 

- Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo 
quy định của Nhà nước và của Công ty. 



- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty (ốm đau, cưới xin, tham quan, 
nghỉ mát du lịch hàng năm, 8/3, Giỗ Tổ, ...). 

- Khám sức khỏe tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ hằng năm miễn phí; 

- Thưởng (tiền/quà) lễ, Tết và nghỉ lễ, Tết theo quy định. 

 YÊU CẦU KHÁC 

- Ngoại hình ưa nhìn, 

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ ở mức độ cơ bản. 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm về bán hàng, chăm sóc khách hàng, 

(chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm nếu nhanh nhẹn, cầu thị). 

- Phẩm chất và kỹ năng làm việc: 

 Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng 
 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt 
 Có kỹ năng làm việc độc lập/phối hợp nhóm tốt 
 Phản ứng nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc 
 Tác phong chuyên nghiệp 

 
YÊU CẦU HỒ SƠ 

+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của địa phương trong vòng 6 tháng 

+ Bản sao chứng thực CMND. 

+ Bản sao chứng thực Giấy khai sinh. 

+ Bảo sao chứng thực Sổ hộ khẩu. 

+ Bản sao các Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan. 

+ Giấy khám sức khỏe. 

+ Mẫu khai thông tin ứng viên tại: ..\..\Mau to khai thong tin ung vien.xlsx 

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: 30/11/2020 

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:  

Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp, Lô 3, CN3, 
KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (Gặp Ms.Xuân 0383853789/ Ms Lâm 
0936338323/ Ms.Chi 0888055468 – bộ phận tuyển dụng) 


