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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN THÁI LAN C.P 

Địa chỉ trại: Khu SX giống thủy sản tập trung 

Hòa Thạnh – An Hải – Ninh Phước – Ninh Thuận. ĐT: 068 3.50 70 90. 

VPGD: KDC 586, Trần Hưng Đạo, P.2, TP Sóc Trăng. ĐT: 0793.50.77.99 

       

Công ty chúng tôi chuyên hoạt động về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôm giống thủy sản, thuốc 

thủy sản. Đây là cơ hội để các ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào 

tạo và được hưởng thu nhập thỏa đáng trên hiệu quả công tác tại các vị trí sau: 

   

Vị trí: Nhân Viên Kinh Doanh  

  Nơi làm việc tại các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang 

  Số lượng : 20 người 

  Mô tả công việc: 

    - Chăm sóc khách hàng cũ. 

    - Tìm kiếm khách hàng mới: Trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng và giao nhận hàng. 

  Yêu cầu: 

    - Nam, Nữ  sức khỏe tốt, ngoại hình khá. 

    - Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên . 

    - Năng động, nhiệt tình, chịu khó, có khả năng phán đoán thị trường. 

    - Chịu được áp lực cao trong công việc. 

    -  Có khả năng giao tiếp, tiếp cận khách hàng, thuyết phục khách hàng tốt. 

    -  Ưu tiên sinh viên mới ra trường chưa kinh nghiệm. 

  Quyền lợi:  

    - Thu nhập: Lương cơ bản 4tr/tháng. Lương kinh doanh ( hoa hồng ): từ  10 triệu trở lên.  

    - Được nâng lương + hoa hồng sau thời gian thử việc. 

    - Hưởng các chế độ bảo hiểm và các chế độ khác. 

    - Được đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, bán hàng. 

    - Công ty trẻ đang cần nhân sự quản lí ở nhiều vị trí nên cơ hội thăng tiến cao. 

Hồ sơ gồm:  

     - Đơn xin việc,  

     - Sơ yếu lí lịch,  

     - CMND,  

     - Giấy khám sức khỏe,  

     - Các bằng cấp liên quan,  

     - 2 tấm ảnh (3x4) 

Địa chỉ liên hệ tại Sóc Trăng:  

Số 43 Khu D, KDC 586, P.2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng.  

               ĐT: 0299.361.26.27 – 0931.79.66.22- 0931.308.990( ms Thiệp ). 

                              Mail: tuyendungthailancp@gmail.com 


