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TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH STD&S nằm trong tập đoàn STD thành lập năm 1995 chuyên cung cấp
phụ tùng/thiết bị công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao từ những nhà sản xuất, nhà
cung cấp hàng đầu trên thế giới cho các khách hàng công nghiệp tại Việt nam. Do nhu
cầu mở rộng phát triển kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng lao động như sau:
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh phụ tùng công nghiệp
Số lượng: 7 người
Địa điểm làm việc: KM số 10, Đại lộ Thăng Long, CCN An Khánh, Q. Hoài Đức, TP. Hà Nội
Mô tả công việc:
- Phụ trách kinh doanh các sản phẩm phụ tùng công nghiệp, cụ thể:
+ Tìm kiếm, duy trì, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
+ Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, mở rộng, thiết lập kênh phân
phối đến các nhóm khách hàng mục tiêu mới, khách hàng tiềm năng.
+ Lên kế hoạch, tổ chức triển khai các mảng công việc được giao nhằm xúc tiến, đẩy
mạnh và phát triển nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu.
+ Theo dõi và giải quyết tình hình công nợ của khách hàng được phân công phụ trách
+ Thiết lập các chính sách và đường hướng kinh doanh tại khu vực trong ngắn hạn và dài
hạn.
- Thực hiện một số công việc liên quan khác.
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành học kỹ thuật, cơ khí, ô tô, công nghiệp,…hoặc
các ngành liên quan khác.
- Không yêu cầu có kinh nghiệm, công ty chấp nhận đào tạo kiến thức, kỹ năng liên quan
công việc thực tế.
- Có sự yêu thích hay đam mê công việc kinh doanh các sản phẩm phụ tùng công nghiệp.
- Sức khoẻ tốt, tuổi không quá 30.
- Biết tin học văn phòng (Microsoft Office)
- Có tính thích nghi cao, có khả năng chủ động tìm hiểu mặt hàng kỹ thuật, khả năng kết
nối đội nhóm.

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy sáng tạo và làm việc độc lập
Chế độ quyền lợi khác:
- Lương cơ bản + thưởng doanh số với tỉ lệ cao
- Cơ hội phát triển, thăng tiến cao, được tham gia huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp, môi
trường làm việc năng động, cởi mở.
- Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của luật.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6.
- Ngoài ra, công ty có các phúc lợi khác như du lịch hằng năm, có thêm chế độ bảo hiểm
sức khỏe riêng, thưởng các dịp lễ, tết, thưởng lương tháng 13 từ 2 - 4 tháng, chế độ hiếu
hỷ,...
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019
Yêu cầu khác:
Độ tuổi: 21 đến dưới 30 tuổi
Giới tính: Nam/Nữ
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Gởi hồ sơ/CV qua email trước
- Khi đến phỏng vấn: CV ghi rõ quá trình học tập, công tác, bản sao văn bằng chứng chỉ có
liên quan.
- Khi nhận việc: Hồ sơ xin việc theo yêu cầu
Người liên hệ: Ms. Mỹ Hạ
Số điện thoại liên hệ: 028. 3620. 6777 (Ext: 139)/0976.536.780(zalo)
Email liên hệ: ha.huynhthimy@stdsvn.com
Website: www.stdsvn.com
Trân trọng!
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

