Tuyển nhân viên kinh doanh

Thông tin chung
- Đăng tin ngày: 10/04/2014 - hạn nộp hồ sơ: 30/04/2013
- Vị trí: Nhân viên kinh doanh - nhân viên thị trường
- Mức lương: 7-10 triệu
- Số cần tuyển: 10
Mô tả công việc
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn quảng bá sản phẩm bếp điện từ Brauneck-Kuechen Việt nam
- Liên hệ khách hàng, phát triển hệ thống siêu thị, đại lý theo yêu cầu
- Xây dựng kế hoạch chung và cá nhân cho công tác phát triển thị trường
- Lập báo cáo công việc hàng tháng
- Giao hàng và thu thanh toán khách hàng
- Thực hiện chăm sóc khách hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế.
- Có kiến thức thị trường và Marketing, tốt nghiệp các trường khối kinh tế
- Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng tốt
- Khả năng làm việc độc lập và hỗ trợ nhóm, chủ động trong công tác thị trường
- Sức khỏe tốt, không ngại đi lại
- Nhạy bén, có khả năng phân tích
- Ham học hỏi, nhiệt tình, chịu áp lực cao trong công việc
* Ứng viên có kinh nghiệm công tác tại các Công ty nội thất đồ gia dụng là một lợi thế

Quyền lợi được hưởng:
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội thăng tiến cao
- Lương + thưởng theo doanh số
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (BHYT, BHXH,...)

Hồ sơ yêu cầu:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi cư trú.
- Bản sao CMND có công chứng
- Giấy khám sức khỏe
- CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân
- Đơn xin việc
Liên hệ:
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- Nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến có đính kèm file (Sơ yếu lý lịch có kèm ảnh, đơn xin việc,
CV ghi rõ quá trình làm việc của bản thân)
- Yêu cầu ghi rõ tên và vị trí tuyển dụng gửi vào hòm mail:
ledinhtrung.brauneck@gmail.com
CÔNG TY TNHH BRAUNECK-KUECHEN Việt Nam
38/116 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0967 9999 66 - 0462 9999 66
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