THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Vị trí: Nhân viên bán hàng-Khánh Hòa
Số lượng: 02 nhân viên
Văn phòng làm việc: Khánh Hòa
Mô tả công việc:
-

-

Nhận và thực hiện/quản lý thực hiện chỉ tiêu KPIs được giao (KPI sẽ gồm một hoặc
nhiều chỉ tiêu kinh doanh sẽ được Công ty qui định căn cứ theo tình hình kinh doanh ở
mỗi thời điểm cụ thể.)
Chăm sóc toàn bộ các điểm bán trong khu vực được giao, đảm bảo việc phân phối kịp
thời & đầy đủ các sản phẩm của Công ty tới từng điểm bán
Đạt chỉ tiêu tháng về bao phủ/ Doanh số
Thực hiện đúng kế hoạch thăm viếng cửa hàng theo quy định của Công ty. Đảm bảo tần
suất thăm viếng điểm bán.
Xây dựng và phát triển thị trường, làm việc với nhà phân phối để thực hiện các hoạt động
liên quán đến bán hàng,...

Yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm và các tiêu chí khác:
-

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên...
Tối thiểu có 1 năm kinh nghiệm bán hàng viễn thông hoặc ngành hàng tiêu dùng
nhanh.
Có kỹ năng giao tiếp/ bán hàng tốt.
Năng động, trung thực, nhiệt tình và chịu áp lực cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

2. Vị trí: Giao dịch viên-TTDVKH Khánh Hòa
Số lượng: 01 nhân viên
Văn phòng làm việc: Khánh Hòa
Mô tả công việc:
-

Tư vấn bán hàng trực tiếp (SIM, thẻ cào, dịch vụ VAS, điện thoại) cho Người tiêu
dùng.
Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật dụng trưng bày, quảng cáo.
Phối hợp thực hiện các chương trình của Gtel Mobile đề ra khi có nhu cầu.
Giải quyết các yêu cầu thông tin, khiều nại liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của Gtel
Mobile
Thực hiện các chức năng của Giao dịch viên như đăng ký thuê bao mới, cập nhật thông
tin thue bao, thu cước,…

Yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm và các tiêu chí khác:
-

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương tại các công ty về viễn thông,
ngành hàng tiêu dùng nhanh...
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Năng động, trung thực, chịu khó.
Ưu tiên cho ứng viên có ngoại hình dễ nhìn, giọng nói chuẩn, truyền cảm.
Chấp nhận tính chất công việc làm theo ca.
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