
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2020 

  

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH  

 

* Mô tả công việc: 

- Giới thiệu sản phẩm: Phụ tùng và xe cơ giới của Việt Nhật đến khách hàng 

- Tư vấn cho khách hàng về nhu cầu sử dụng sản phẩm phù hợp 

- Lập bảng chào giá theo nhu cầu khách hàng 

- Thương thảo và soạn thảo hợp đồng theo quy định và quy chế của công ty 

- Thăm viếng khách hàng, ghi nhận và báo cáo phản hồi về chất lượng sản phẩm 

- Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng 

- Theo dõi tiến độ hợp đồng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ 

- Lập báo cáo hàng tuần, tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu 

- Tìm hiểu và báo cáo về các đối thủ cạnh tranh 

- Thực hiện nghiêm túc nội quy công ty 

- Thực hiện theo các yêu cầu của cấp trên. 

- Khu vực miền tây : các tỉnh từ HCM đến cà mau ưu tiên ứng viên cư trú tại đia phương. 

- Khu vực miền trung: các tỉnh từ nghệ an đến Bình Định ưu tiên ứng viên cư trú tại đà nẵng 

- Khu vực tây nguyên: các tỉnh tây nguyên, Lào, campuchia 

- Khu vực miền đông: các tỉnh khu vực miền đông 

 

* Kinh nghiệm/ Kỹ năng chi tiết: 

- Khả năng giao tiếp tốt, tốt nghiệp các ngành kinh tế, kỷ thuật, cơ khí 

- Chịu khó,trung thực 

- Tin học văn phòng: Word, Excel,… 

- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô 

- Trưởng Nhóm: kinh nghiệm 02-05 năm 

- Nhân viên : không cần kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường. 

- Thực tập sinh: dành cho sinh viên năm cuối 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT NHẬT 

Địa chỉ: 12B, đường số 6, KP 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
TP. HCM 
Tel: 028. 3724 5004    Fax: 028. 3724 5005 Website: vijaco.vn 



* Chế độ phúc lợi: 

- Lương cạnh tranh, hoa hồng bán hàng. 

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty 

- Nghỉ 02 ngày thứ bảy trong tháng. 

- Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp, phép năm, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định Nhà 

nước. 

- Lương tháng 13 và thưởng (tùy theo tình hình kết quả kinh doanh). 

- Có xe hơi phục vụ công tác thăm khách hàng. 

 

* Thông tin liên hệ: 

- Cách ứng tuyển: Nộp trực tuyến, gửi kèm File, trực tiếp 

- Khi đi phỏng vấn vui lòng mang theo hồ sơ đầy đủ như sau: 

 Đơn xin việc, Bản tóm tắt quá trình làm việc (CV) 

 Bằng cấp liên quan, CMND, hộ khẩu 

- Chỉ nhận hồ sơ photo khi đến phỏng vấn. Bản sao y chứng thực nhận khi mời nhận việc. 

- Tên liên hệ: Showroom Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Nhật,  

- Điện Thoại: 0984.624468 

- Email : admin@vijaco.vn 

- Địa chỉ: 9/621 Xa Lộ Hà Nội, phường Linh Trung Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
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