
CÔNG TY TNHH MTV TM QUẢNG CÁO QUANG HƯNG 

TUYỂN DỤNG 

1. CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH: 02 người (ưu tiên nữ) 

- Mức lương: 2.500.000đ + Hoa hồng (tỉ lệ 1-2% doanh số) 

+ Thưởng các ngày lễ, tết; quý, năm. 

- Mô tả công việc:  

+ Gọi điện thoại; gửi email; gặp trực tiếp chăm sóc khách hàng; giới thiệu sản 

phẩm của công ty và chốt hợp đồng (DS công ty cấp). 

+ Phối hợp với bộ phận Cung ứng, Kế hoạch triển khai thực hiện đơn hàng. 

+ Theo dõi đơn hàng và phối hợp giải quyết các vấn đề trong quá trình xử lý 

đơn hàng. 

+ Theo dõi và thu hồi công nợ. 

- Yêu cầu:  

+ Nhanh nhẹn; giao tiếp tốt, biết đàm phán, có khả năng tổng hợp, phân tích. 

+ Giọng nói rõ ràng, dễ nghe. 

+ Khả năng tổ chức và xây dựng kế hoạch để thực hiện công việc. 

2. CỘNG TÁC VIÊN MARKETING: 01 người (ưu tiên nữ) 

- Mô tả công việc: 

+ Đăng tin bài, phát triển nội dung, giao diện, banner… của website công ty. 

+ Thực hiện các cuộc khảo sát online và offline nhằm tìm hiểu thị hiếu và xu 

hướng mới của cộng đồng → đề xuất các sản phẩm quà tặng phù hợp. 

+ Phối hợp nhân viên trong phòng triển khai chiến lược Marketing. 

+ Thực hiện phân tích từ khóa, phân tích đối tác cạnh tranh 

+ Hỗ trợ Phòng quản lý xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với 

đối tác và khách hàng của công ty.  

- Mức lương: 4.000.000đ 

+ Thưởng các ngày lễ, tết; quý, năm… 

- Yêu cầu: 

+ Có hiểu biết về Marketing online; SEO và Adwords. 

+ Biết sử dụng một số phần mềm đồ họa: CorelDraw, Photoshop; Illustrator… 

+ Có khả năng viết bài PR sản phẩm và biên tập nội dung. 

3. YÊU CẦU CHUNG: 

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7; có thể linh động thời gian làm việc 

phù hợp với việc học, chọn 1 trong 2 ca 

+ Ca sáng: 8g – 12g 

+ Ca chiều: 13g30 – 17g 

- Tuyển sinh viên năm 3 hoặc năm 4. 


