
 
TUYỂN DỤNG GẤP - LƯƠNG CAO  

Vị trí 
• Nhân viên kinh doanh phân bón, thuốc BVTV & Vật Tư Nông Nghiệp làm việc tại khu vực 

miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Duyên Hải Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Bắc. 
• Nhân viên kinh doanh Sản phẩm Nuôi Trồng Thủy Hải Sản. 
• Nhân viên kinh doanh Mỹ Phẩm, Nước Hoa Nhập Khẩu Châu Âu làm việc tại Tp HCM 
• Nhân Viên Văn Phòng Kế Toán Bán Hàng ( Sale Amin) 
• Nhân Viên Văn Phòng Telesales – Chăm sóc khách hàng  
Mô tả công việc: 
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tại tỉnh dựa trên data công ty cung cấp hoặc tự tìm kiếm 

khách hàng theo kỹ năng. 
• Quản lý và CSKH đã tìm được 
• Xây dựng chiến lược kinh doanh riêng và chung theo quy định phòng kinh doanh. 
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 
Yêu cầu: 
• Nam/Nữ từ 21 đến 40 tuổi. 
• Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên ( không giới hạn lĩnh vực, chuyên môn đào tạo) 
• Nhanh nhẹn hoạt bát, giọng nói tốt, ngoại hình ưa nhìn. 
• Kiên nhẫn, chịu được áp lực, tính thuyết phục cao. 
• Có kỹ năng bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận và thuyết phục  khách hàng 
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, giáo viên có kinh nghiệm giảng 

dạy, cá nhân có kiến thức sản xuất nông nghiệp- nuôi trồng thủy sản, tổ chức sự kiện, nông 
nghiệp, thủy sản, kinh tế, …. 

� QUYỀN LỢI: � 
• Mức lương: Cơ bản 10 tr – 15 triệu + Thưởng doanh số cực cao  
• Đóng bảo hiểm BHXH, BHYT…THEO QUY ĐỊNH   
• Phép năm: 12 ngày 
• Du lịch hàng năm 1-2 lần  
• Ngoài ra, công ty sẽ tạo điều kiện và cử đi tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, kỹ 

năng bán hàng, chốt  Sales chuyên nghiệp… 
• Các chế độ phúc lợi khác theo sự phát triển công ty. 
� NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN: 
• Trực tiếp tại địa chỉ công ty. 
• Gởi CV qua email: dienkhanhemai@gmail.com/ dienkhanhco@vnn.vn 
           Ms Hiền: 0902 56 49 56 -028 3811 2002/03/04 
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