CÔNG TY TNHH TMDV
VINCORS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 14/TB-VINCORS

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu phát triển, Công ty TNHH TMDV VINCORS cần tuyển dụng như sau:
I. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN
- Làm việc tại: Các tỉnh Miền Tây
- Vị trí: 10 nhân viên (Nam/Nữ)
- Lương: Thỏa thuận khi trao đổi (Thu nhập: từ 10 - 20 triệu/tháng trở lên theo năng lực)
- Thưởng: Lương tháng 13, lễ tết…thưởng khác
- Phúc lợi: Được tham gia BHXH, BHYT, Đào tạo, Huấn luyện hằng năm … và các chế
độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: Nam/Nữ từ 21 đến 35 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên.
- Tốt nghiệp: Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản.
- Đam mê bán hàng, chịu được áp lực công việc, năng động, nhạy bén, có kỹ năng giao
tiếp và thuyết phục.
- Phẩm chất cá nhân: trách nhiệm cao, nhiệt huyết, trung thực, tĩ mĩ trong công việc.
- Kinh nghiệm: ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản.
III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
- Thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm của Công ty
- Chăm sóc khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực làm việc.
- Lên kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng và hoàn thành mục tiêu doanh số hàng
tháng.
IV. HỒ SƠ XIN VIỆC
- Đơn ứng tuyển (Website: Vincors.com.vn)
- Đơn xin việc và Sơ yếu lý lịch
- Bản sao CMND, Hộ khẩu, Ảnh 3x4: 4 tấm
- Bằng cấp có liên quan (Photo công chứng)
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V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 30/06/2022
- Địa điểm nộp hồ sơ: tại trụ sở công ty 377 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh.
- Hoặc nộp hồ sơ qua email: ceo.vincors@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 02926.288.999
Hoặc di động: 0931.224.333 (Chi tiết tuyển dụng tại Website: vincors.com.vn)
Trân trọng!
Nơi nhận:
-

-

TM.CTY TNHH TMDV VINCORS
Các phòng ban.
Lưu VT.
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