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Vị trí

Nhân viên kinh doanh – kênh truyền thống HCMC

Mức lương

Tổng thu nhập 7-11 triệu đồng/tháng. Có cơ hội đạt tới 16 tháng lương/năm.

Địa điểm làm việc

Tp. Hồ Chí Minh

Yêu cầu

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên, ưu tiên các nghành kinh tế.
Cần 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên nghành hàng điện máy.
Chi tiết, cụ thể và tập trung vào hành động để biến cơ hội thành hiện thực.
Yêu cầu: .
-

Trung thực, chịu khó.
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.
Ham học hỏi và có tham vọng.
Luôn mong muốn hoàn thành tốt các công việc được giao.
Có xe gắn máy

Báo cáo cho

Trưởng phòng kinh doanh khu vực

Trách nhiệm

Viếng thăm khách hàng theo lịch trình.
Thuyết phục bán hàng, đảm bảo bán vào nhiều cửa hiệu và trưng bày hàng.
Đảm bảo việc nhận đơn hàng, giao hàng, thu tiền, hàng tồn, và công nợ khách hàng theo quy
định.
Chăm sóc khách hàng, giải quyết các thắc mắc của khách hàng.
Làm báo cáo hàng ngày và thông báo kịp thời các thông tin về đối thủ cạnh tranh, v..v.. cho
công ty.
Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số và thị phần.

Các khóa đào tạo
tại Cty Brand
Partner

Các nguyên tắc và quy luật trong bán hàng
Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên bán hàng
Đặc điểm và lợi ích
Xử lý tình huống phản đối của khách hàng
Kỹ năng giao tiếp

Nộp đơn

Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp và bạn là người năng động, muốn gia nhập vào đội ngũ
những người trẻ tuổi, ham học hỏi và khát vọng chiến thắng, hãy gửi hồ sơ và đơn xin việc
tới: info@brandpartner.vn hoặc liên hệ Ms. Tú – 08 62899648.

