CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH
Địa chỉ: Tầng 5, tòa Golden Building – Số 19 Tân Canh – Quận Tân Bình,
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 62587 223
Website: www.phucbinh.com.vn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty cổ phần công nghệ Phúc Bình là nhà cung cấp các sản phẩm cho hệ thống điện nhẹ như hệ
thống an ninh, báo động chống trộm, hệ thống bãi đậu xe thông minh, chuông cửa có hình, hệ thống Lan,
thoại, tổng đài, server và rất nhiều sản phẩm bổ trợ khác từ các hãng Panasonic, Huviron, Bosch,
Honeywell, Paradox…. Để mở rộng kinh doanh, hiện nay chúng tôi cần tuyển vị trí sau:
I. NHÂN VIÊN KINH DOANH
1. Số lượng: 08
2. Mô tả công việc:
- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, bán và giới thiệu sản phẩm
- Khai thác và Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có.
- Chịu trách nhiệm doanh số được giao, lập và triển khai kế hoạch để đạt được chỉ tiêu doanh số.
3.Quyền lợi
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Giám đốc là người Nhật dày kinh nghiệm, thân
thiện, nhiệt tình.
- Được tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch, teambuilding
- Được tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
- Mức lương từ 7tr trở lên tùy năng lực.
- Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại, hoa hồng doanh số, lương tháng 13, thưởng ngày lễ, tết.
4.Yêu cầu
- Nam tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, yêu thích kinh doanh.
- Giao tiếp tiếng Anh
- Sử dụng máy tính văn phòng tốt.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
5. Điạ điểm làm việc:
Tầng 5 – Tòa Golden Building – số 19 Tân Canh – Quận Tân Bình – Hồ Chí Minh
Để biết them thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ: Ms Hương – 0963 120 827 hoặc gửi email về địa chỉ:
huong.nt@phucbinh.com.vn hoặc tham khảo tại website: www.phucbinh.com.vn

