Giới thiệu nhà tuyển dụng:
Công ty TNHH TM DV THIẾT BỊ GIA NGHI là công ty
chuyên cung cấp vật tư,thiết bị điện, linh kiện phụ kiện trong
ngành may với đa dạng các sản phẩm về mẫu mã cũng như
chủng loại.
Địa chỉ: 56/3 Ngô Chí Quốc, KP.2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
Website: gianghi.com.vn
Do nhu cầu mở rộng quy mô công ty và phát triển thị trường nên công ty cần tuyển
dụng thêm một số nhân viên mới.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Nhân viên marketing: 05 người

 Mô tả công việc:
 Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing tổng thể cho sản phẩm của
công ty
 Xây dựng và triển khai các biện pháp thúc đẩy bán hàng, gia tăng thị trường và
doanh số
 Xây dựng và phát triển thương hiệu
 Phân tích thị trường
 Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp.
 Chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 Tìm kiếm khách hàng mới.
 Yêu cầu công việc:
 Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động sáng tạo trong công việc
 Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)
 Chuyên môn marketing thực tiễn tốt
 Có khả năng bao quát, lên kế hoạch và triển khai kế hoạch
 Có kinh nghiệm làm marketing
 Lương: THOẢ THUẬN
 Quyền lợi được hưởng:
 Môi trường làm việc cởi mở gần gũi.
 Được cung cấp các trang thiết bị để phục vụ công việc
 Được thưởng các ngày lễ, tết và lương tháng thứ 13...
 Du lịch hằng năm.
Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ xin việc đầy đủ
Thời hạn: 30/08/2018
Thông tin liên hệ:
ĐT: 0909.611.767 –Ms. Trinh-Nhân sự
Hình thức nộp hồ sơ:
Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty hoặc gửi cv qua mail
thuytrinh0192@gmail.com

