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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017 

 

Công ty Cổ phần ĐK STAR hoạt động trong lĩnh vực cung cấp tem chống hàng 

giả, tư vấn Mã số Mã vạch, Sở hữu trí tuệ, truyền thông và sự kiện… Hiện nay 

chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân viên cho vị trí sau: 

 

Vị trí tuyển dụng: 

- Nhân viên kinh doanh  Số lượng: 8 nhân viên 

- Giới tính: Không yêu cầu   Độ tuổi: 20 - 28 (tuổi) 

 

Mô tả công việc: 

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng và triển khai chào bán các sản 

phẩm/dịch vụ của công ty: Tem chống hàng giả, mã số mã vạch, sở hữu trí tuệ, 

truyền thông sự kiện…… 

- Tiến hành tư vấn cụ thể về các sản phẩm/dịch vụ của công ty cho các khách 

hàng tiềm năng. 

- Tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng. 

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng đã ký kết hợp đồng với công ty, tạo dựng mối 

quan hệ với khách hàng. 

 

Quyền lợi: 
- Thu nhập từ 6- 15 triệu/ tháng, trong đó: 

- Lương cơ bản: 4-6 triệu 

- Hoa hồng từ 10% -15%/ hợp đồng 

- Thưởng điện thoại từ 200.000- 1.000.000 đồng/tháng 

- Được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định 

- Được đi du lịch với công ty 1 năm/ lần 

- Thử việc hưởng 100% lương theo mức lương cơ bản 

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành (Sinh viên năm cuối muốn 

thực tập vẫn áp dụng quyền lợi nêu trên). 

- Có laptop cá nhân 

- Yêu thích kinh doanh, có kinh nghiệm là một lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ 

được đào tạo hướng dẫn. 

Thông tin liên hệ: 

Công ty Cổ phần ĐK Star 

- Lầu 4 Tòa nhà CNC, Số 8-10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

- Điện thoại: 0866796302                                Hotline: 0975 927 946 (Mr Quân) 

- Email: tuyendung.dkstar@gmail.com           Web: dkstar.vn 
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