CÔNG TY CỔ PHẨN GLOBAL FARM
Địa chỉ: Lô F17 - F18 đường số 3, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long
An. Điện thoại VP: 0723 778150 – 0723 778151 – DĐ: 0939.967.113

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu mở rộng thị trường Công ty cổ phần Global Farm thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên kinh doanh (số lượng 10 người)
- Làm việc tại các tỉnh ĐBSCL (Sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Phụ trách quảng bá, bán sản phẩm của công ty.
- Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao trong tháng.
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác các khách hàng mới trong khu vực.
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các công việc kinh doanh liên quan đến khách hàng.
- Thu thập và xử lý các khiếu nại của KH về hàng hóa.
- Thực hiện các yêu cầu hỗ trợ các công việc của Phòng Kinh doanh, Công ty.
- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của phòng Kinh doanh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Quyền lợi được hưởng:
- Nghỉ lễ tết theo qui định. Được đi du lịch hằng năm
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước.
- Mức lương: Theo thỏa thuận bao gồm: Lương căn bảng + Phụ cấp + Thưởng
Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học
Yêu cầu công việc:
- Có kinh nghiệm 1 - 2 năm tại thị trường nơi ứng tuyển
- Chịu khó, trung thực
Hồ sơ xin việc ứng viên có thể gửi email congtyglobalfarm@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp SĐT gặp
Mr. Duy ĐT, Zalo 0939.967.113 GĐKD. Có thể liên hệ trao đổi trước qau Zalo. Ưu tiên hồ sơ nộp
sớm sẽ tiến hành phỏng vấn những hồ sơ nào không đạt yêu cầu công ty sẽ không trả lại. Để biết thêm
thông tin về công ty vui lòng truy cập trang website: Globalfarmvn.com hoặc Globalfarmvn.net
Công ty Global Farm xin trân trọng cảm ơn.
Long An, ngày 20 tháng 03 năm 2021
Đại diện công ty

