CÔNG TY TNHH ANH DẪU
Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, Tiền Giang
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Anh Dẫu thông báo tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thị trường
2. Tốt nghiệp: Ngành TT.BVTV, BVTV, KHCT
3. Số lượng: 10 (Nam nữ)
4. Mức lương: Thỏa thuận
5. Mô tả công việc:
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
- Bán hàng, hoàn thành mục tiêu doanh số được giao, thực hiện quảng bá
Marketing trên địa bàn, theo dõi tình hình công nợ của các khách hàng và đôn đốc
khách hàng trả nợ đúng hạn.
- Tư vấn chăm sóc hệ thống khách hàng có sẵn, phát triển nguồn khách hàng
mới.
- Tiếp nhận và thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng Quản lý các vấn đề
kinh doanh phát sinh trong địa bàn phụ trách.
- Báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc, trưởng vùng.
6. Yêu cầu công việc:
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa
học cây trồng, Trồng trọt, Nông nghiệp và các chuyên ngành có liên quan…
- hanh nh n, hoạt át, khả năng giao tiếp tốt, trung thực, kỹ năng làm việc
nhóm tốt.
- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ thuật, kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực
Thuốc BVTV.
- Ứng viên sẽ được Trưởng vùng hướng dẫn làm việc.
7. Thời gian tuyển dụng: Đến khi đủ số lượng
Ứng viên có nhu cầu dự tuyển vui lòng liên hệ:
- Văn phòng tuyển sinh - Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733 958 978 hoặc 0909 827 796
- Nộp Phiếu ứng tuyển qua địa chỉ email: vieclam@sac.edu.vn

