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Số: 16 /TB/ĐTHT-HCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP HCM, ngày 10 tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty CP Đông trùng Hạ Thảo HIMA là công ty tiên phong trong các sản phẩm Đông trùng Hạ Thảo.
Sau 10 năm hình thành và phát triển, HIMA đã khẳng định thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm chế biến
từ Đông trùng Hạ thảo như: Đông trùng Hạ thảo khô (Sinensis, Militaris), Viên nang đông trùng hạ
thảo, tổ yến Đông trùng hạ thảo (lọ, hũ, lon), Cà phê Đông trùng hạ thảo, trà đông trùng hạ thảo,
rượu đông trùng hạ thảo... mang thương hiệu HIMA. Công ty hiện có 62 NPP, 38 Showroom trên các
tỉnh thành trên cả nước, sản phẩm của công ty được hệ thống siêu thị lớn như Coopmart, Fivimart,
Hapro..... Các kênh bán hàng trực tuyến như HTV Coop, SCJ... lựa chọn để kinh doanh.
Với mục tiêu trở thành công ty hàng thực phẩm sức khỏe hàng đầu Việt Nam công ty đang cần tuyển
nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh trong như sau:
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên bán hàng kênh siêu thị.
Số lượng: 4 người (Ưu tiên nữ).
Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng như: tư vấn về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, các
chính sách bán hàng công ty.
- Làm việc với nhân viên các siêu thị để thực hiện việc trưng bày hàng hóa, xúc tiến lấy đơn đặt
hàng.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh.
- Nhiệt tình, chăm chỉ
- Có khả năng giao tiếp tốt.
Quyền lợi:

Nhân viên có năng lực tốt được tiếp nhận làm nhân viên chính thức của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn.
- Mức lương: từ 5.000.000 đến 7.000.000 VNĐ
- Được hưởng đầy đủ chính sách và chế độ của công ty.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: toàn thời gian
Lương: Thỏa thuận
Hồ sơ:
- Thư dự tuyển, thông tin ứng viên (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
- Bản photo giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 20/07/2017.
Nhận hồ số trực tuyến hoặc trực tiếp theo thông tin như sau:
CÔNG TY CP ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Địa chỉ: 107E Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Website: http://dongtrunghathaohima.com
Điện thoại: 0918 21 66 11 (Mr Vũ)
Email: vuduong@dongtrunghathaohima.com
-

Nơi nhận
- Phòng HCNS, KT
- Nhà phân phối, Đại lý,cửa hàng.
- VT

