CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Địa chỉ: Số 33, Ngách 9, Ngõ 48 , Khu tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, HN

 Điện thoại: 0929.990.599, 0904.868.026
Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh Cầu dao, Cầu chì, sứ cách điện…

CẦN TUYỂN
02 Nhân viên Trợ lý kinh doanh
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Làm hồ sơ thầu cùng phòng thực hiện.
- Soạn thảo các Hợp đồng thương mại, biên bản thương thảo hợp đồng, Soan báo giá; Thực hiện quản lý các Hợp
đồng đã ký với các đối tác, cập nhật các phụ lục phát sinh (nếu có) một cách đầy đủ và khoa học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

 YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; Không yêu cầu ngành học.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu hoặc công việc tương đương;
- Thành thạo tin học văn phòng (Cụ thể: Word, Exel, Powerpoint);
- Tính cách chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, cẩn thận, làm việc tận tâm, có tính cầu toàn các việc thực hiện.
- Đạo đức tốt, tính cách hiền hòa, nhẫn nại, cố gắng làm đến cùng, bình tĩnh xử lý vấn đề để được tốt nhất, ham học
hỏi để nâng cao chuyên môn và hiệu quả công việc

 LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN:
- Mức lương cơ bản: từ 7 triệu đồng
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thưởng: >= 30t triệu/1 năm
- Xét tăng lương, thưởng hàng năm.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

---------------------Liên hệ nộp hồ sơ và phỏng vấn:
- Một bộ hồ sơ ứng tuyển thông thường
- Nộp trực tiếp tại VP Công ty hoặc qua Email: vutien@vina-electric.com.vn ; daonhung@vina-electric.com.vn
- ĐT/Zalo: 0904 868 026 (anh Vũ Tiến –PGĐ Kinh doanh); 0929 990 599 (chị Nhung - Trưởng phòng thầu)

Nơi làm việc : CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Địa chỉ: Số 33, Ngách 9, Ngõ 48 , Khu tái định cư X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

