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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
(Số: VINAB2B/TD-01, Ngày 15-03-2019) 

 
Kính gửi Quý Trường 
 
Website www.thegioicongnghiep.org là website b2b, là một cổng thông tin hữu hiệu giúp các Doanh Nghiệp 
mua bán trao đổi trực tiếp các thiết bị công nghiệp, khoa học kỹ thuật. Hơn 10 năm hình thành và phát triển website 
đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hàng ngàn doanh nghiệp. Chúng tôi đã tiếp tục đầu tư  nâng cấp hệ thống và giao 
diện của website theo phong cách hiện đại và chuyên nghiệp nhằm đem lại những tiện lợi, lợi ích tối đa cho các Doanh 
Nghiệp . Để đáp ứng nhu cầu phát triển của website. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên, cụ thể như sau: 

 
Stt Nội dung yêu cầu Tiêu chí dự tuyển 
1 Đối tượng tham gia dự tuyển Sinh viên nam/ nữ 

2 Yêu cầu Trung thực, thành thạo vi tính, internet, đam mê kỹ thuật cơ khí, công 
nghiệp.. 

3 Thời gian làm việc Bán thời gian 
4 Thu nhập cao Lương căn bản + hoa hồng sản phẩm 

5 Cơ hội 
Được đào tạo và có khả năng trở thành đại lý hoặc nhân viên chính 
thức công ty 

6 Thời gian dự tuyển Từ ngày 23/03/2019 đến hết ngày 10/04/2019 

7 Số lượng tuyển dụng đợt 1 20 người 
 
Nếu ứng cử viên quan tâm, vui lòng liên hệ cô Mi 0985331087 theo số điện thoại 028.22446663 ( liên hệ giờ 
hành chính) 
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