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books:Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng qua các kênh khác nhau
- Báo cáo kết quả hàng tuần với Ban lãnh đạo
- Thực hiện các công việc được giao
- Chăm sóc khách hàng cũ và thu thập thông tin khách hàng mới
- Kế hợp các phòng ban thực hiện các chiến dịch của công ty
books:Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các khối ngành kinh tế hoặc liên quan đến ô tô
- Có ít nhất 0 năm kinh nghiệm
- thực sự yêu thích các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ về ngành ô tô.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ô tô.
books:Chính sách hỗ trợ:
- Lương: Thỏa thuận + hoa hồng doanh số và các chế độ khác theo quy định công ty và luật
LĐ
- Quần áo đồng phục, chế độ BHXH đầy đủ.
- Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài, môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Chế độ lương, thưởng cao, phù hợp khả năng, năng lực.
- Cơ hội đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…).
- Có chính sách tăng lương và du lịch hàng năm.
books: Yêu cầu hồ sơ:
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.
Địa điểm làm việc:
:office:333 Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
:office:628 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
:office:1286 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Q.12, TP HCM.
☎ Thông tin liên hệ
Người liên hệ : Mr Dũng – Phụ Trách Tuyển Dụng
Địa chỉ liên hệ : 628 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email liên hệ : tuyendung@hinodpt.vn
Điện thoại liên hệ : 02862836657/ 02862836658 ( máy lẻ 0 ) hoặc 0917991883

