CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
I. Thông tin doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai
2. Địa chỉ: Số 255B, Phạm Văn Thuận, P Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại:02513.819431
4. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu, Gas, Nhớt, các chất bôi trơn…
II. Nội dung tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phát triển thị trường

Số lượng: 03 Nam

2. Mô tả công việc
- Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường. Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng được giao
3. Yêu cầu ứng viên: Tuổi từ: 20 trở lên
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng cử viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh,
Marketing, kinh tế thương mại dịch vụ…
- Ưu tiên kinh nghiệm
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết trình tốt. Nhanh nhẹn, chủ động, kiên trì.
4. Chế độ đãi ngộ
- Lương thưởng thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả làm việc
- BHXH, BHYT.. theo quy định của Nhà nước và các chế độ đãi ngộ khác.
- Thưởng cuối năm.
- Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với công ty.
5. Hồ sơ xin việc
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, có xác nhận của địa phương không quá 06 tháng
- Giấy khám sức khỏe, Bản sao hộ khẩu, Đơn xin việc, Bản sao CMND
- CV ghi rõ quá trình công tác
- Bản sao bằng cấp có liên quan
6. Liên hệ
Hồ sơ xin việc gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức – Hành chính công ty.
Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính (02513.819431) trong giờ hành chính
7. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/12/2018.
Công ty Cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai

