THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
CÔNG TY TÂN QUANG MINH
CÔNG TY TÂN QUANG MINH chúng tôi là nhà phân phối độc quyền mặt
hàng thức ăn tôm Việt Hoa (miền Tây) và các mặt hàng thuốc thủy sản, gồm
chuỗi hơn 30 cửa hàng dàn trải khắp 5 tỉnh nuôi tôm trọng điểm của miền đồng
bằng sông Cửu Long, đó là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, và Kiên
Giang. Kế hoạch trong năm nay sẽ mở thêm 7-10 cửa hàng để đưa các sản phẩm
thức ăn tôm Việt Hoa cũng như các sản phẩm thuốc thủy sản đến với bà con
nuôi tôm 1 cách thuận tiện, dễ dàng và kịp thời nhất. Theo số liệu thống kê tổng
hợp, sản lượng năm 2017 của hệ thống nhà phân phối TÂN QUANG MINH
chúng tôi là gần 30 ngàn tấn, tương đương với sản lượng sản xuất 1 năm của
một nhà máy thức ăn, và kế hoạch năm 2018 của chúng tôi là khoảng 40 ngàn
tấn. Hiện nay đội ngũ của chúng tôi có khoảng hơn 250 nhân viên, gồm: Nhân
viên thị trường (Sale), Nhân viên kĩ thuật (Lab), Kế toán bán hàng, Nhân viên
pháp lý và Sale Admin (Giám sát bán hàng).
Do nhu cầu mở rộng thị trường nên hiện công ty cần tuyển nhân viên ở các vị trí
sau:
NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (20 nhân viên)



Nơi làm việc: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang
Lương: 15 triệu trở lên (chưa bao gồm thưởng tháng, quý, năm, bảo hiểm)

Mô tả Công việc
Chăm sóc khách hàng: Thăm viếng thường xuyên, duy trì mối quan hệ
tốt đẹp với khách hàng cũ
Tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực làm việc
Thiết lập kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng mục tiêu, khách
hàng mới và hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
Báo cáo công việc định kỳ theo quy định.
Yêu Cầu Công Việc
Nam
Chịu khó, kiên nhẫn, chịu được áp lực. Sức khỏe tốt
Chuyên nghiệp, đam mê về bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Nhạy bén và năng động. Dưới sự quản lý của Giám sát

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG (10 nhân viên)
Nơi làm việc: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,



Trà Vinh, Kiên Giang
Lương: 7 triệu đến 10 triệu



Mô tả Công việc
- Xuất nhập hàng hóa ; Kiểm kê hàng hóa
- Theo dõi tồn kho, công nợ khách hàng
- Đối chiều sổ sách của kho.
- Chăm sóc khách hàng
- Làm báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.
Yêu Cầu Công Việc
- Nữ
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế hoặc thủy sản
- Trung thực, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng giao tiếp
- Có ngoại hình khá là một ưu thế
SALES ADMIN (10 nhân viên)


Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
Lương: thỏa thuận, thấp nhất 8 triệu (chưa tính phụ cấp, thưởng theo tháng
và năm, bảo hiểm)
Mô tả Công việc
- Giám sát bán hàng
- Hỗ trợ nhân viên thị trường chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ.
- Tiếp nhận tất cả thông tin thắc mắc, khiếu nại,yêu cầu… của khách hàng và
kịp thời báo cáo, đưa ra phương hướng giải quyết, xử lý vấn đề.
- Theo sát kế hoạch từng tháng, từng quý và năm để kịp thời đôn thúc, hỗ trợ
nhân viên thị trường.
Yêu Cầu Công Việc





1. Tố chất và sở thích
Nữ, ngoại hình dễ nhìn.
Nhiệt tình, năng động, tự tin, đam mê học hỏi
Có thể đi công tác theo yêu cầu (đối với vị trí Sale Admin làm ở Hồ Chí
Minh)





Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các ngành Kinh tế
Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.
Giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường làm việc năng động
NHÂN VIÊN PHÒNG LAB (5 nhân viên)
Nơi làm việc: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,



Trà Vinh, Kiên Giang
Lương: 7 triệu đến 10 triệu (chưa kể thưởng)



Mô tả Công việc
- Kiểm tra môi trường, xét nghiệm tôm
- Theo dõi báo kết quả cho khách hàng
- Tư vấn thuốc, kê toa cho khách hàng
- Làm báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.
Yêu Cầu Công Việc
- Nữ
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thủy sản
- Trung thực, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng giao tiếp
Thông tin chung:
Bằng cấp: Đại học ngành Kinh Tế hoặc Thủy sản
Thời gian thử việc: 02 tháng
Cơ hội huấn luyện:
Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn và cơ hội cao về nguồn thu nhập.
Được đào tạo trong và ngoài Công ty về các khóa huấn luyện kỹ năng và nghiệp
vụ.
Đồng nghiệp: Trẻ, Năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, hòa đồng.
Phúc lợi: Có chỗ ở cho nhân viên
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định và theo quy chế công ty.
Hưởng nâng lương theo thâm niên làm việc, nâng lương hàng năm, lương
thưởng tháng 13 và 14, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cải tiến, sáng kiến.

Hồ sơ ứng viên vui lòng gửi về mail: tanquangminh12@gmail.com hoặc gọi
về số điện thoại 0908.673.274 (chị Giang) để biết thêm chi tiết.

