
 
 

TUYỂN DỤNG 
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường & 

Chăm Sóc Khách Hàng 
Giới tính Nam/ Nữ 

Trình độ 
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành: 

          QTKD/ Marketing-PR/  

Mức lương 5.000.000 – 7.000.000 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả công việc 

- Tìm kiếm, sàng lọc các đơn vị, công ty kinh doanh các ngành hàng cafe/ 

ăn uống/ thực phẩm/ quần áo/ làm đẹp / giải trí ...  

 

- Liên hệ, tiếp xúc khách hàng đàm phán, thuyết phục khách hàng trở thành 

đối tác liên kết với MobiFone, sử dụng phần mềm ứng dụng của MobiFone 

để thực hiện những chương trình khuyến mãi. 

 

- Triển khai, hướng dẫn các điểm bán hàng sử dụng ứng dụng ... 

 

- Kiểm tra chăm sóc các điểm bán hàng. 

 

- Liên hệ gặp gỡ các đối tác chỉ định để thực hiện dịch vụ tăng lượt tải ứng 

dụng. 

Yêu cầu công việc: 

- Vi tính: Sử dụng tốt phần mềm văn phòng (Word, excel….) 

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng; 

- Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện 

Quyền lợi 
- Mức lương: 5.000.000 đến 7.000.000 đồng 

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động. 

 

 

Yêu cầu hồ sơ 

- Đơn xin việc làm. 

- Sơ yếu lý lịch. 

- Bảng điểm quá trình học tập 

- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- 2 hình 3 x 4 

 

Hình thức nộp hồ 

sơ 

- Nộp trực tiếp đến: VPĐD CTY TNHH Đào Tạo Và PTNNL Trí Việt: 

 Địa chỉ: 52 Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TpHCM 

 Điện thoại: 08.39493233(ext 11) – gặp Ms.Ngọc/ Ms.Đăng 

 Website: www.triviethrd.com – /triviethrd 

- Nộp vào cv vào email tuyển dụng của công ty 

 Email: tuyendung@triviethrd.com  

Thời gian Từ 01/08/2017 đến 30/08/2017 
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