
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu và tư vấn các sản
phẩm phù hợp mà công ty cung cấp: Dây cáp điện, đèn chiếu sáng, thiết bị điện, ống
nước;
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ đã có của Công ty, chăm sóc khách hàng, duy
trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng;
- Soạn thảo hợp đồng, làm báo giá, cung cấp hàng mẫu cho khách hàng;
- Tư vấn thông tin về sản phẩm và giải đáp những thắc mắc của khách hàng;
-Thực hiện chăm sóc sau bán hàng, kết hợp với bộ phận bảo hành để tìm ra các giải
pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
- Lập kế hoạch và báo cáo hàng tuần, hàng tháng, quý, năm cho Ban lãnh đạo về tiến
trình bán hàng dự án mà mình phụ trách;
- Nhập đơn hàng vào phần mềm quản lý của công ty
- Các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của quản lý cấp trên trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tuổi từ 21 đến 35 tuổi;
- Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học;
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, …);
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh làm việc ở lĩnh vực xây
dưng, cơ điện M&E. Có khả năng Sales và Marketing tốt.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thông thường, đọc hiểu được tài liệu
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình ý tưởng, phương án với khách hàng
khi cần thiết;
- Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt;
- Khả năng tư duy logic tốt
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.
- Nắm vững chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Làm việc ở HCM



QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận, chế độ đãi ngộ tốt, tăng lương theo hiệu quả công việc
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13...
- Được hưởng phụ cấp.
- Tham gia hoạt động du lịch thường niên công ty tổ chức
- Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.
- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực
chuyên môn.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin việc;
- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây;
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác);
- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân

PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty CP Tập đoàn Đức Tường số 480b Nguyễn Thị Thập,
Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
- Hoặc qua email: phuonghoangdhl@gmail.com
- Điện thoại: 0911873033
- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/07/2022.

mailto:phuonghoangdhl@gmail.com

