CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH IN SIC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ngành in SIC xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý
Nhà trường và các bạn sinh viên của Nhà trường.
Công ty CP XNK ngành in SIC là Công ty hàng đầu về cung cấp vật tư, máy móc thiết
bị, phụ tùng ngành in và bao bì; Dịch vụ ghi kẽm; Dịch vụ pha mực; Dịch vụ sản xuất
Rulo cao su của máy in Offset.
- Địa chỉ
: Lô S5-1, Cụm làng nghề sản xuất tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 024.35501990
- Hotline: 0367335522
- Mã số thuế : 0101975919
- Website
: https://sieuthinganhin.com/
Hiện tại Công ty SIC cần tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Nhân viên Sale Admin
-

Kiểm soát và thu hồi công nợ.
Chăm sóc khách hàng, gặp gỡ khách hàng khi cần thiết.
Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng.
Lập báo cáo liên quan định kỳ và các vấn đề bất thường.

2. Nhân viên Kinh doanh
* Mô tả công việc:
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Tìm kiếm và duy trì các mối quan hệ với khách hàng theo hướng dẫn của Trưởng
phòng và Trưởng nhóm.
- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng với khách hàng.
- Các công việc khác theo hướng dẫn và yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng phòng.
* Ưu tiên:
- Đã trải qua công việc bán hàng, kinh doanh hoặc tốt nghiệp kỹ thuật công nghệ in.
- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ Anh, Trung.
- Có kiến thức về máy móc, vật tư ngành in, biết lái xe ô tô.
3. Vị trí: Nhân viên Kỹ thuật
* Mô tả công việc:
- Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy cho khách hàng.
- Sửa chữa và bảo hành máy.
- Công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng hoặc trưởng nhóm.
* Yều cầu vị trí:
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Trung cấp Kỹ thuật trở lên các chuyên ngành: cơ khí, điện công nghiệp
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-

Không ngại giao tiếp.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật, máy móc.

4. Quyền lợi được hưởng:
- Thu nhập từ 8 triệu – 20 triệu/ tháng, tùy theo năng lực.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài.
- Được đóng Bảo hiểm, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công
ty và quy định của pháp luật.
5.
-

Yêu cầu chung:
Giới tính: Nam hoặc nữ
Độ tuổi từ: Dưới 35 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt.
Trình độ Đại học trở lên khối Kinh tế, Kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, ham học hỏi.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Làm việc ổn định, lâu dài.

Ngoài ra, Công ty SIC cũng tiếp nhận các sinh viên thực tập. Quá trình thực tập tại Công
ty vừa có cơ hội tiếp xúc công việc thực tế, được học hỏi kinh nghiệm làm việc trong
ngành kỹ thuật nói chung đồng thời Công ty cũng có hỗ trợ thù lao trong quá trình thực tập
tại Công ty SIC.
Thông tin nhận hồ sơ ứng tuyển:
 Gửi CV qua email: sic.hcns01@gmail.com
Ưu tiên những CV nộp sớm, nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 15/8/2020.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng HCNS Công ty CP XNK ngành in SIC
ĐC: Lô S5-1, Cụm làng nghề sản xuất tập trung, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Điện thoại: Mrs Nga: 02435501990/ 0366985555
Email: sic.hcns01@gmail.com
Website: https://sieuthinganhin.com/
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