CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN
TUYỂN DỤNG SALES & SERVICE ENGINEER

Công ty CP Tầm Nhìn là nhà phân phối chính hãng Husqvarna – Gardena và đại diện các hãng như Bellmer
Group, AstenJohnson, Horst Sprenger, NAF, Bonetti, Deublin, NCR BioChemical cho ngành Giấy….tại
Việt Nam. Hiện Công ty đang tìm nhân viên bán hàng kỹ thuật để phát triển thị trường – khách hàng trực
tiếp (nhà máy)
1. Nơi làm việc: TpHCM, các khu vực khác theo yêu cầu
2. Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn
3. Kinh nghiệm:
- Nam, tuổi từ 22 đến 30. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên môn hoá/cơ khí/thương mại,
- Có kinh nghiệm lĩnh vực liên quan: bán hàng thiết bị giấy, hoá chất, thiết bị công nghiệp, kỹ sư hoá
giấy, nhân viên phòng kỹ thuật trong nhà máy giấy – bột…là một lợi thế.
- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp thành thạo, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh; hoặc Toeic 500.
- Có kiến thức cơ bản về kinh doanh.
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập/nhóm và khả năng chịu được áp lực cao trong công viêc,
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng như Words, Excel, PPT…
4. Quyền lợi & chế độ:
- Mức lương & thưởng theo doanh số
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Được tham gia các chương trình Team Building hàng năm;
- Được tham gia các khóa học, các chương trình đào tạo trong và ngoài nước (nếu có);
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và tiếp xúc nhiều nhà máy trong ngành giấy – bột
giấy.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV gồm:
- Sơ yếu lý lịch, gửi kèm ảnh 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng gần đây;
- Có tóm tắt kinh nghiệm của bản thân (nêu rõ quá trình làm việc, thời gian, vị trí và công việc cụ thể
từng làm);
- Đơn xin việc;
- Bản sao bằng tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học và các chứng chỉ khác liên quan
Liên hệ: Mr Trần Ngọc Quý – 0902951129 và nộp hồ sơ qua email: sale2@visionjsc.com.vn

