
Công ty tnh thiết bị hình ảnh Yến Tâm cần tuyển nhân viên các vị trí sau :  

Số lượng  nhân viên :  10 người 

1. Nhân viên kế toán nội bộ 

2. Nhân viên kinh doanh  

3. Nhân viên  vận chuyển , lắp đặt  

4. Nhân  viên bán hàng online , chăm sóc khách hàng  

5. Nhân viên kỹ thuật 

Độ tuổi :  22- 30 tuổi  

Thời gian nhận và duyệt hồ sơ : 

1. Từ 6-1-2020 ( không  cần công chứng ) 

2. Địa chỉ email :  hongdiep7670@gmail.com 

Thời gian phỏng vấn :  

1. Từ  4/2/ 2020 đến khi tuyển đủ nhân viên .  

2. Yêu cầu khi đến phỏng vấn  : Có đầy đủ sơ yếu lí lịch, CV  công chứng mới nhất trong  vòng 6 

tháng ( tốt nhất công chứng 2020 ) 

YÊU CẦU CƠ BẢN :  

1. Có phương tiện đi lại  

2. Có kĩ năng tin học văn phòng  

3. Hình thức ưa nhìn , giao tiếp tốt , khỏe mạnh . Không nói ngọng .  

4. Độ tuổi từ : 22- 30 tuổi  

Thời gian làm việc : 

1. Sáng từ  : 8h – 12h  

2. Chiều  từ  : 1h – 5h 

3. Tăng ca từ : 5h- 7h30  theo nhu cầu của nhân viên .  

Quy chế lương nhân viên :  

1. Mức lương cơ bản :  5 triệu. Ngoài ra nhân viên sẽ có các khoản lương + hàng tháng  :  
2. Doanh số  của công ty  
3. Doang số riêng cá nhân  
4. Các khoản thưởng chuyên cần ,  
5. Thưởng  ý thức sinh hoạt cộng đồng  
6. Thưởng  ý thức làm việc  

Quyền lợi khác :  

Thưởng  các ngày lễ  

Thưởng  ngày tết nguyên đán   

Du lich hàng năm trong nước cho gia đình  

Du lịch nước ngoài cá nhân theo đánh giá của quản lý  
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Công  ty chúng tôi mong muốn tuyển được nhân viên có tư tưởng ,tư duy mới với trách nhiệm coi việc 

công ty cũng như việc của bản thân . Chúng tôi không ngại đưa ra các mức lương thưởng hấp dẫn đúng  

với công sức của nhân viên bỏ ra . 

Với  tiêu chí : Mọi việc đều có thể thương lương.  

Các bạn quan tâm liên hệ : Mrs Điệp 0983555336 

Yêu cầu khi đến phỏng vấn  :  

Tuổi từ :  22- 30.  

Có đầy đủ sơ yếu lí lịch, CV  công chứng mới nhất trong  vòng 6 tháng ( tốt nhất công chứng 

2020 ) 

Có phương tiện đi lại  

Có kĩ năng tin học văn phòng  

Hình thức ưa nhìn , giao tiếp tốt , khỏe mạnh . Không nói ngọng .  

Thời gian tuyển  dụng :  

Từ  4/2/ 2020 đến khi tuyển đủ nhân viên .  

Hồ sơ nhận  từ 6-1-2020 ( không  cần công chứng ) 

Địa chỉ email :  hongdiep7670@gmail.com 

 

 

 

 


