CÔNG TY TNHH MTV NN MAI VÀNG
ĐC: Quốc lộ 54, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH MTV NN Mai Vàng thông báo tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
2. Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật,
Kinh tế, Quản trị kinh doanh…
3. Số lượng: 20 Nhân viên (Tuổi từ 21 đến 30)
4. Mức lương: Thỏa thuận
5. Mô tả công việc:
- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
- Địa điểm làm việc: Toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Nắm bắt kỹ tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa bàn.
- Lập kế hoạch và tổ chức, thực hiện các cuộc hội thảo nông dân, hội nghị khách
hàng...
- Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo các công việc hàng ngày, hàng tuần và hàng
tháng.
- Phổ biến chính sách bán hàng của công ty xuống đại lý kịp thời, chính xác.
- Đôn đốc đại lý nhận hàng, thanh toán nợ đúng thời hạn.
- Chăm sóc, duy trì và hỗ trợ các khách hàng hiện có. Nghiên cứu thị trường, tìm
kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
6. Yêu cầu công việc:
+ Có khả năng đàm phán, kỹ năng bán hàng hiệu quả.
+ Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp tốt.
+ Chịu áp lực công việc cao, có đam mê trong công việc, ham học hỏi.
 Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc làm và sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND
- Các bằng cấp có liên quan.
- Giấy khám sức khỏe.
7. Thời gian tuyển dụng: Từ ngày thông báo đến hết 30/06/2020.
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, 0909 827 796 (Cô Huy)
hoặc 02773.649.779 - 0913 009 206 (Anh Thanh – Công ty)
- Nộp Phiếu ứng tuyển qua địa chỉ email: vieclam@sac.edu.vn

