CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
Trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
ĐT: (028) 38.223.390
Fax: (028) 38.291.389

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Vị trí cần tuyển: Nhân viên bán hàng
2. Số lượng tuyển: 05 người
3. Mô tả công việc:
Trực tiếp thực hiện công tác bán hàng tại quầy hàng được giao phụ trách:
-

Thực hiện sắp xếp, trưng bày hàng hóa;

-

Vệ sinh khu vực quầy hàng phụ trách vào đầu và cuối mỗi ngày;

-

Tiếp đón khách hàng;

-

Tư vấn giới thiệu sản phẩm, nắm bắt và đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng;

-

Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa được giao bán;

-

Chốt đơn hàng, chuyển giao hàng hóa và thu tiền của khách hàng;

-

Bảo quản hàng hóa tại quầy được giao quản lý;

-

Định kỳ hoặc đột xuất đối chiếu số liệu hàng hóa với nhân viên kế toán quầy;

-

Đề xuất bổ sung hàng hóa tại quầy hàng được giao quản lý;

4. Yêu cầu chung:
-

Nữ, tuổi từ 18 đến 30.

-

Ngoại hình dễ nhìn.

-

Ưu tiên có chứng chỉ bán hàng và anh văn giao tiếp là một lợi thế.

5. Lương và chế độ chính sách:
-

Thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/tháng trở lên.

-

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-

Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty:
+ Lương tháng 13 và được thưởng Tết Nguyên Đán.
+ Khen thưởng các dịp Lễ, Tết: Tết dương lịch, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc khánh, ngày
Quốc tế lao động, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày phụ nữ Việt Nam, ngày thành lập Công ty…
+ Được mua bảo hiểm tai nạn, tham gia chương trình nghỉ mát hằng năm, khám sức khỏe định
kỳ hằng năm.
+ Được trang bị đồng phục.

+ Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật lao động.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
6. Hồ sơ xin việc gồm:
- Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu, CMND, Giấy khám sức khỏe, 02 ảnh 4x6 và Bằng cấp
(nếu có).
7. Địa điểm nộp hồ sơ:
-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại BP Nhân sự (địa chỉ: Lầu 4, 2 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q.1)

-

Liên hệ: Mr. Thắng, ĐT: 0909 868 273 – (028) 3822 3390 (Số nội bộ: 888).

