Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh ngành
Thiết bị Y tế
(Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thủy là công ty chuyên nhập khẩu, phân
phối các sản phẩm thiết bị y tế tiên tiến của nhiều nước trên thế giới (Đức, Pháp, Mỹ), đặc biệt
trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu và Sản- Nhi.
Do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí như sau:
1. Nhân viên kinh doanh (Số lượng tuyển: 05 tại Hà Nội):
Mô tả công việc đối với nhân viên kinh doanh:
- Tiếp nhận và quản lý khách hàng hiện có, tìm kiếm và tư vấn sản phẩm cho khách hàng mới
và mở rộng thị trường.
- Lập kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và hoàn thành các kế hoạch đặt ra.
- Lập kế hoạch, hỗ trợ hoặc trực tiếp tổ chức các buổi presentation, hội thảo, hội nghị và demo
giới thiệu sản phẩm.
- Đàm phán, thương thảo với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng.
- Tham gia theo dõi thực hiện hợp đồng.
- Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể
khi phỏng vấn.
Yêu cầu đối với nhân viên kinh doanh:
- Tốt nghiệp các trường Trung cấp, CĐ và ĐH (mọi chuyên ngành). Tốt nghiệp các trường liên
quan đến điện, điện tử, y sinh, thiết bị y tế là một lợi thế. Tiếng Anh tốt cũng là một lợi thế.
- Có định hướng công việc rõ ràng, đam mê và kiên trì với lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Nghiêm túc, trung thực, nhiệt tình và chủ động trong công việc.
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác theo sự phân công của công ty.
Quyền lợi:
- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Thưởng theo doanh số bán hàng.
- BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và quy chế của Công ty.
- Được đào tạo liên tục và định kỳ về chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Hồ sơ bao gồm (Chấp nhận hồ sơ photo và sẽ bổ sung hồ sơ gốc khi được tuyển dụng):
1. Đơn xin việc tiếng Việt hoặc tiếng Anh
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
3. Giấy khai sinh
4. Bằng tốt nghiệp CĐ/ ĐH/ TC
5. Các văn bằng chứng chỉ khác nếu có
6. Bản sao CMND +Ảnh 4x6
Hạn nộp hồ sơ:
30/09/2018. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. Sẽ kết thúc khi tuyển được ứng viên phù hợp.
Liên hệ nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ qua email tới địa chỉ sau:
Chị Nguyễn Thị Hoài Thương
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thủy
Email: acc01@truongthuyltd.com
Điện thoại: 04. 66735901
H/P: 0904.987.618
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc thông tin tuyển dụng!

