CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỊ MEIKO VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Meiko Việt Nam có nhu
cầu tuyển dụng nhân viên telesale (1 nữ), nhân viên kinh doanh (1 nam hoặc nữ), nhân viên kĩ
thuật (1 nam) làm việc tại văn phòng công ty :
1/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Telesale: gọi điện tìm kiếm nhu cầu từ dữ liệu khách hàng có sẵn và tự tìm theo khu vực được
phân chia. Chỉ cần tìm kiếm được nhu cầu, phần còn lại nhân viên kinh doanh sẽ chốt đơn.
Nhân viên kinh doanh: tìm kiếm khách hàng, tư vấn, báo giá và chốt đơn hàng, có thể đi thị
tường tìm khách hàng, có xe ô tô công ty.
Nhân viên kĩ thuật: lắp đặt, bảo dưỡng máy nén khí và máy tạo khí ni tơ. Di chuyển bằng xe ô
tô công ty, đi công tác qua đêm có tính công tác phí, làm thêm giờ ngày thường và các ngày
nghỉ lễ tính thêm lương theo luật lao động.
2/ PHÚC LỢI
Hưởng lương cứng : 6 - 10 tr ( tùy năng lực) Hưởng trợ cấp: 1tr sau khi qua thử việc. Hàng
năm đi du lịch, nghỉ dưỡng ngắn ngày. Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định, thưởng lễ, tết và
được nghỉ theo lịch nhà nước. Telesale và nhân viên kinh doanh có HOA HỒNG SAU KHI
KHÁCH HÀNG HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG. Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, trẻ
trung.
3/ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Từ 8h-17h hàng ngày, nghỉ trưa từ 12h-13h15, nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày thứ 7 xen kẽ
trong tháng. Nghĩ lễ theo quy định của luật lao động
4/ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Văn phòng công ty cổ phần máy và thiết bị Meiko Việt Nam, Chung cư Xuân Phương Quốc
Hội, đường Trần Hữu Dực - Nam Từ Liêm – Hà Nội (Gần sân vận động Mỹ Đình)
5/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp cao đẳng-đại học (Chấp nhận cả ứng viên sắp nhận bằng tốt nghiệp và mới ra
trường chưa có kinh nghiệm.)
Telesale: nữ, nhanh nhẹn năng nổ, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Không có kế hoạch
sinh con trong 1 năm gần nhất.
Nhân viên kinh doanh: tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế hoặc kĩ thuật liên quan, ưu tiên có
kinh nghiệm làm kinh doanh hoặc bán hàng.
Nhân viên kĩ thuật: nam, tốt nghiệp các chuyên ngành kĩ thuật, ưu tiên liên quan điện và tự
động hoá, máy công nghiệp hoặc có kinh nghiệm liên quan máy công nghiệp, thiết bị kĩ thuật
công nghiệp
6/ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
Hồ sơ bao gồm: sơ yếu lí lịch, các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp. Ứng viên gửi hồ sơ qua
email vandung@meikovn.com, nếu trúng tuyển sẽ nộp bản cứng công chứng sau này.
7/ THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công Ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Meiko Việt Nam. Email: vandung@meikovn.com Mọi thắc
mắc có thể liên hệ Mr Dũng: 0246. 658.3101/ 0988 156 471 (điện thoại/zalo).
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2022

