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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Phú Thái tại Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng nhân 
viên với các vị trí công việc và quyền lợi như sau: 

 Vị trí công việc 
1. Nhân viên kinh doanh 
 Số lượng: 02 
 Mô tả công việc:  
- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách 

hàng tiềm năng. 
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống 

dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm công ty cung cấp, chương trình ưu đãi. 
- Gửi thông tin công ty, sản phẩm  qua mail để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc 

mắc của khách hàng khi có mail phản hồi từ khách. 
- Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm 

dịch vụ của công ty. 
- Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm . 
- Các yêu cầu khác theo phân công của cấp trên, sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 
 Yêu cầu:  
- Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc chuyên môn liên quan, sẽ được đào tạo bài bản. 
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi. 
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng 
- Đam mê kinh doanh. 
- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty. 

 
 Quyền lợi 

- Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm 
- Làm việc 5 ngày/ tuần ( Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật), làm từ 8h đến 17h, trưa nghỉ 1h. 
- Thưởng 2 lần 1 năm, tăng lương hàng năm. 
- Du lịch hàng năm toàn công ty ( Hà Nội-Đà Nẵng-Hồ Chí Minh), 3~4 ngày. 
- Trợ cấp Laptop, Đi lại, Điện thoại, Ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ. 
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động 
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. 

 

Nếu bạn quan tâm đến các vị trí công việc, vui lòng gửi CV vào mail: kien@phuthaitech.com.vn. 

Thông tin liên hệ:  

Mr Kiên - 097 602 0340, Ms Thanh – 033 894 6499. 


