MÔ TẢ CÔNG VIỆC
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mã số:
Ngày ban hành:
Lần ban hành:

TRÁCH NHIỆM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Giới thiệu sản phẩm cáp quang, cáp điện, cáp FTTH đến các khách hàng là các đại lý và dự án.
Giới thiệu các thiết bị viễn thông Router, Switch, Media Converter, SFP.
Giới thiệu thiết bị đo và hàn quang.
Giời thiệu phụ kiện cáp quang và cáp điện.
Tổng hợp hệ thống hóa và lưu trữ toàn bộ các dữ liệu của nhóm kinh doanh và các phòng ban
đã được Giám đốc ban hành.
Hổ trợ kinh doanh cho nhóm: tiếp cận khách hàng, lập báo giá, hồ sơ dự thầu, tham gia thầu,
thương thảo hợp đồng và hợp đồng.
Lập nhu cầu các CP để tham gia đấu thầu.
Xây dựng hệ thống các biểu mẫu và quy trình lưu trữ hồ sơ kinh doanh.
Theo dõi các DA hàng ngày (đối tượng khách hàng) từ báo đấu thầu.
QUYỀN LỢI

1. Thu nhập ổn định + Phụ cấp (Cơm trưa) + Hoa hồng.
2. Ký hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách của
người lao động theo quy định của luật lao động Việt Nam
3. Phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hàng năm,12 ngày phép trong năm,..
4. Môi trường làm việc: năng động sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
5. Thời gian làm việc:
o Từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghĩ thứ 7,CN)
o Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều từ 13h30 - 17h30 ( Nghỉ trưa 01h30)
YÊU CẦU
1. Tốt nghiệp: Trung cấp/cao đẳng / đại học Chuyên nghành QTKD, Điện tử VT, CNTT Kinh tế và
các chuyên ngành khác.
2. Nam/nữ: Từ 18 -35 Tuổi
3. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh Vật tư và thiết bị Viễn thông.
4. Chủ động, có tư duy, nhanh nhạy, có khả năng ứng xử và giao tiếp tốt
5. Tác phong lịch thiệp, hòa nhã
6. Hoàn tất công việc đúng thời hạn
7. Thích ứng môi trường làm việc tốt, có khả năng phán quyết trong công việc
8. Có kĩ năng làm việc nhóm , Kỹ năng lập, triển khai, đánh giá và báo cáo kế hoạch kinh doanh.
9. Có kĩ năng giao tiếp đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng hành chính nhân sự
- Nguyễn Bảo Lân - Chuyên viên tuyển dụng
- Điện thoại: 0963 760 876 - 028.3931 8567
- Email: hr@tranthu.vn - Lan.nguyen@Tranthu.vn
- Web: www.tranthu.vn VPĐD:: 51 Rạch Bùng Binh, P. 9, Q. 3, Tp. HCM

