Bạc Liêu, ngày 02 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Ưu tiên Nam)
 Số lượng: 01 người.
 Mô tả công việc:
* Trực tiếp đi thị trường, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ yêu cầu thực tế (Yêu cầu
trực tiếp đi thị trường 4 ngày/tuần trở lên ):
- Thực hiện hoạt động CSKH trực tiếp đến khách hàng lắng nghe ý kiến phản hồi của khách
hàng, xây dựng tải tuyến bền vững tiến đến 3 chuyến giao/tuần, mỗi chuyến 150triệu đồng,
hơn 1 tấn hàng.
- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng ngoài ĐDTM, khách hàng Đại lý.
- Lập kế hoạch khôi phục khách hàng cũ (khách hàng đã lâu không sử dụng sản phẩm của
Công Ty trên 3 tháng) nhằm hỗ trợ việc duy trì và mở rộng thị trường.
- Phối hợp với Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh để thực hiện các chương trình quảng
cáo khuyến mãi, quảng bá rộng rải hình ảnh các sản phẩm đến khách hàng.
- Khảo sát khách hàng, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng qua phiếu thu thập thông tin
khách hàng.
- Lên kế hoạch thăm hỏi khách hàng theo định kỳ: Khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ,
khách hàng thường xuyên của công ty.
*Công tác bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại văn phòng:
- Sắp xếp kế hoạch hằng ngày, lịch thì trường, gọi điện bán hàng, bổ sung toa theo lịch giao
hàng.
- Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự,
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để nâng cao chất lượng bán hàng.
Yêu cầu: - Trình độ: Cao đẳng trở lên các chuyên nghành Kinh tế, quản trị kinh doanh,…
hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Thu nhập: Mức thu nhập lên đến hơn 8 triệu đồng
 Quyền lợi: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được
hưởng đầy đủ các chế độ lương, bảo hiểm theo quy định của Công ty.
 Hồ sơ: - Đơn xin việc viết tay.
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
- Bằng tốt nghiệp THPT và bằng cấp khác (nếu có)
- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2022 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)
 Cách thức ứng tuyển:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Hội sở Công ty số 315, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường
5, Bạc Liêu.
- Gửi CV qua địa chỉ email: quyenlt.tinphat@gmail.com .
* Mọi chi tiết liên hệ: Phòng TC – HC: (0291)3 78 95 55 – 0946 38 77 55 (Quyên) (liên hệ
trong giờ hành chính).

