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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THỰC TẬP SINH KINH DOANH & NHÂN VIÊN PART TIME
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
1. Thực tập sinh kinh doanh;
2. Nhân viên Part time (Telesales).
YÊU CẦU:
 Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các
ngành khác có liên quan (vị trí 1).
 HSSV (vị trí 2).
 Nhanh nhẹn, ham học hỏi và cầu tiến.
 Siêng năng, chịu khó.
 Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Gọi điện thoại cho khách hàng theo data của công ty.
 Tư vấn và gửi báo giá, giúp khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm.
 Đàm phán, ký kết hợp đồng.
QUYỀN LỢI:
 Hỗ trợ chi phí cho sinh viên thực tập sinh (tùy thời gian làm việc):
1.000.000đ–1.500.000đ/tháng.
 Hỗ trợ chi phí cho sinh viên Part time: 25.000đ/giờ + %doanh thu (nếu có).
 Được đào tạo các kỹ năng mềm và các kỹ năng liên quan đến kinh doanh: tìm
kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng.
 Được làm việc một môi trường làm việc thân thiện, năng động, tích cực, giúp
cho sự phát triển bản thân nhanh chóng.
 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức (phúc lợi theo Luật lao động).
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6 (Linh hoạt theo thời gian thực tập và thời
gian học của sinh viên).
Địa điểm làm việc: 97 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Coop Online
☎ Hotline: 0938 97 27 86 (gặp Ms.Trang) - Email: hr@supp.com.vn

