Địa chỉ: Nhuệ Giang (số 113 đường 70), Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 66 505 036 / DĐ: 096 542 9095 / Fax: 024 322 470 73
www.tanador.com
Email: tannamdo2015@gmail.com

GIỚI THỆU VỀ NB : Với kinh nghiệm sản xuất đã trên 20 năm , Chúng tôi tự
hào là Nhà sản xuất Vật liệu hàn tiên phong tại Việt Nam , Cùng với sự ủng hộ của
Quí khách hàng đến nay sản phẩm của Công ty cổ phần Vật liệu Hàn Nam Bắc đã
cùng góp sức vào sứ mệnh “Người Việt sử dụng hàng Việt ”, Đến với các sản
phẩm mang Nhãn hiệu NB quí khách hàng sẽ cảm nhận được ưu thế vượt trội “ Vì
môi trường & vì Sức khỏe Người thợ hàn ”

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
1/Nhân viên Bán hàng (Bán vật liệu Hàn)
- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ( Ưu tiên khoa Maketing /QTKD/KDTM )
- Bán sản phẩm vật liệu hàn
- Lương : Min 5 triệu đồng/tháng cộng doanh số bán & thu tiền (có thể lên tới > 20
triệu) & Được hỗ trợ Xe máy , điện thoại và cước điện thoại.
- Không yêu cầu kinh nghiệm ,chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Làm việc tại địa chỉ ở trên ,Thời gian làm việc 8h/ngày. Tuần làm 6 buổi
- Được hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/buổi .
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao
động và các chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
-Công việc chi tiết theo Mô tả công việc
2/NHẬN LÀM VIỆC hoặc Thực tập BÁN THỜI GIAN CHO VỊ TRÍ Ở
TRÊN
Tống Dũng 0972 85 2122
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hào là Nhà sản xuất Vật liệu hàn tiên phong tại Việt Nam , Cùng với sự ủng hộ của
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CẦN TUYỂN THÁNG 10/2018
1/Nhân viên Bán hàng (Bán vật liệu Hàn)
- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ( Ưu tiên khoa Maketing /QTKD/KDTM )
- Bán sản phẩm vật liệu hàn
- Lương : Min 5 triệu đồng/tháng cộng doanh số bán & thu tiền (có thể lên tới > 20
triệu) & Được hỗ trợ điện thoại và cước điện thoại.

2/ Nhân viên Lái xe tải
- Đã có bằng lái xe > 1 tấn
- Thu nhập > 7 triệu /tháng tùy năng lực & các thu nhập khác theo luật .
3/Nhân Viên Kế toán Tổng hợp hoặc KTT : Làm kế toán Thương Mại
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Thu nhập > 6 triệu /tháng tùy năng lực & các thu nhập khác theo luật .
4/CHÚ Ý
- Không yêu cầu kinh nghiệm ,chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Làm việc tại địa chỉ ở trên ,Thời gian làm việc 8h/ngày. Tuần làm 6 buổi
- Được hỗ trợ ăn trưa 20.000đ/buổi .
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao
động và các chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
-Công việc chi tiết theo Mô tả công việc
-NHẬN LÀM VIỆC hoặc Thực tập BÁN THỜI GIAN CHO CÁC VỊ TRÍ Ở
TRÊN

