TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BƯU ĐIỆN TỈNH/ THÀNH PHỐ
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh
doanh tại các Bưu điện: Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hưng Yên, Hải
Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình
Định, Phú Yên.

Yêu cầu:







Độ tuổi: 25-35 tuổi
Đối tượng: Nam / Nữ.
Ngoại hình: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bưu chính.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Email, Word, Excel…);
Có kinh nghiệm về quản lý, giám sát bán hàng, kinh doanh tiếp thị là một lợi thế .

Mô tả công việc:
 Chủ động thu thập, tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng, khách hàng mới; thực
hiện tiếp thị, phát triển khách hàng mới tại địa bàn Tỉnh/Thành phố được phân công
phụ trách.
 Trực tiếp thực hiện thương thảo, tư vấn cho khách hàng về dịch vụ, soạn thảo ký kết
hợp đồng sử dụng dịch vụ EMS.
 Hỗ trợ Bưu điện Tỉnh /Thành phố tại địa bàn phụ trách trong việc tiếp thị và đề xuất
xây dựng các giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 Là đầu mối trao đổi giữa Bưu điện Tỉnh/Thành phố với Tổng công ty, báo cáo định
kỳ về đầu mối của Tổng công ty công tác tiếp thị khách hàng và hỗ trợ Bưu điện
Tỉnh/Thành phố phụ trách.

Mức lương: Theo thỏa thuận.
Quyền lợi được hưởng:
 Bảo hiểm theo quy định
 Du Lịch, phụ cấp, đồng phục, thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, tăng lương, công
tác phí, chế độ nghỉ phép…

Liên hệ ứng tuyển:
 Mr Nghĩa: 097 248 2487
 Email: tuyendung@ems.com.vn

