Tin tuyển dụng của CÔNG TY TNHH Shinyang Metal Viet Nam

Mô tả công ty
Công ty SHINYANG METAL Việt Nam được thành lập tháng 5/2015, có địa chỉ tại Lô XN 3-1A,
KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Công ty chuyên sản xuất:
các sản phẩm từ nhôm bao gồm khung nhôm, thanh nhôm & hộp nhôm dùng trong xây dựng &
công nghiệp; gia công các cấu kiện kim loại như rèn, dập, ép, cán kim loại, mạ, đánh bóng, phủ, hàn, cắt,
xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt anot hóa/anodized aluminium.
Chi tiết công ty
Công Ty TNHH Shinyang Metal Viet Nam
Địa chỉ công ty: Lô XN3- 1A, KCN Đại An Mở rộng- TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Quy mô: Từ 100 - 499 nhân viên
Nơi làm việc: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận
Thông tin tuyển dụng
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm thêm trong lúc còn đi học dành cho các vừa tốt nghiệp
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 2 ứng viên
Ngành nghề: Sản xuất thanh nhôm định hình, xử lý và gia công nhôm
Mô tả công việc
Gặp gỡ tư vấn khách hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
Lập, theo dõi báo giá, chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng
Đàm phán, giám sát kí kết hợp đồng
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng tuần
Chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Yêu cầu công việc
Nam, tuổi từ 22- 30
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Có nhiệt huyết kinh doanh, thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ.
Cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao.
Hình thức nộp hồ sơ: gởi qua email khoa.nguyen@shin-yang.com
Liên hệ Mr Khoa 0909.313.310 để biết chi tiết về công việc
Quyền lợi được hưởng
Hưởng chế độ lễ, tết.
Được đóng BHXH theo luật
Chế độ ngoài lương: 1 bữa ăn trưa; Khám sức khỏe định kì;
Đi công tác bằng GRAB
Được hưởng các chế độ công đoàn: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật
Các chế độ phúc lợi khác

