GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỐ PHẦN MINH PHÚC
Địa chỉ làm việc: lầu 5, 30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Website : http://minhphucpro.com

Thành lập vào năm 2002, cùng với thời điểm Philips đang xây nhà máy tại Khu Công
Nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai Việt Nam. Công ty cổ phần Minh Phúc là đại lý đầu tiên của
Philips , hoạt động trng lĩnh vực cấp đèn chiếu sáng Philips cho các dự án , được cấp quyền đại
lý chính thức từ năm 2002.
Từ đó, Minh Phúc dần khẳng định vị thế trong việc thống lĩnh thị trường dự án khu vực
trong cả nước với sự hổ trợ mạnh mẽ về chế độ và Chính sách dành cho đại lý ưu tú từ hãng
Philips.
Ngoài vai trò là nhà cung cấp đèn chiếu sáng Philips cho các công trình dân dụng và công
nghiệp, Minh Phúc còn là Người bạn đồng hành trong việc hổ trợ tư vấn, lựa chọn đèn và đưa ra
giải pháp tối ưu nhất cho đối tác của mình. Sự nhiệt tình và trách nhiệm giúp Minh Phúc có được
lòng tin, sự tin cậy từ nhiều khách hàng khác nhau, là bệ phóng giúp Minh Phúc tiến gần đến
nhiều hơn nữa các Công trình mang tầm cỡ Quốc Gia.
Mỗi công trình chiếu sáng là một sản phẩm đầu tư nghiêm túc, chúng tôi rất tự hào là
nhà cung cấp cho nhiều công trình trọng điểm như Tòa nhà Bitexco Financial, Phonak
Operation Center Viet Nam, Vinakraft factor,Tòa nhà HTV HCM, Tòa nhà Petro Vietnam
(5 Lê Duẩn), Sân bay Cần Thơ, Sân bay Buôn Mê Thuột, Sân bay Liên Khương, Bệnh viện
Tâm Đức, Bệnh viện Đồng Nai, Bệnh viện Bà Rịa, Siêu thị Metro, Siêu thị Coopmart, Nhà
máy thép Bluescope, Nhà máy thép Zamil, Nhà máy bia Sabeco, Nhà máy Nestle, Chi cục
thuế HCM, Trường New French, Trường RMIT, Căn hộ The Vista, Căn hộ Canary…
Một lần nữa Chúng tôi Khẳng định :
Mỗi công trình là một nghệ thuật, Người làm ra chúng là một nghệ sỹ, Hãy để chúng tôi kết nối
thành một tác phẩm giá trị, mà sự kết nối ở đây chính là “ Ánh Sáng”.

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh trong năm 2019, chúng tôi cần bổ sung thêm các nhân sự
chi tiết như sau :

Vị trí tuyển dụng : Nhân viên kinh doanh dự án
Yêu cầu tuyển dụng :






Nam/ Sinh viên mới ra trường.
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử, Quản trị kinh doanh.
Thành thạo kỹ năng tin học cơ bản.
Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có chí tiến thủ cao, đam mê kinh
doanh và không ngại khó.
Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Mô tả công việc :






Giới thiệu bán sản phẩm đèn chiếu sáng Philips cho các dự án, công trình (nhà xưởng,
nhà máy, bệnh viện, khách sạn,…)
Chăm sóc và tư vấn khách hàng.
Duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng hiện tại. Mở rộng quan hệ
với các khách hàng mới, các khách hàng có tiềm năng.
Lập kế hoạch và báo cáo tuần, tháng trực tiếp cho Giám Đốc.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số bán hàng được đưa ra hàng năm.

Phúc lợi của ứng viên :











Mức lương được trả đúng theo năng lực (Lương thỏa thuận + Hoa hồng)
Có cơ hội làm việc với các công ty lớn là đối tác của Philips VN.
Có cơ hội được cử đi học tập tại nước ngoài.
Phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách, phí công tác.
Được đào tạo qui trình làm việc, kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Du lịch hàng năm trong và ngoài nước.
Thưởng lễ tết.
Nghỉ phép 12 ngày /năm theo quy định lao động.
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định luật lao động.

Liên hệ :
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