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1.Yêu cầu

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối y khoa, dược phẩm, sinh học, kinh tế,...

- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt

- Năng động, cầu tiến

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Tiếng Anh giao tiếp,  đọc hiểu tài liệu chuyên môn

- Thành thạo tin học văn phòng,đi công tác

- Ưu tiên: Kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương tự

- Địa điểm làm việc: Hà nội, 

2. Mô tả công việc

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm

- Cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh số tuần/tháng/quý/năm, thực hiện báo cáo chi tiết doanh 

số bán hàng;

- Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng

- Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại, thúc đẩy và mở rộng thị trường.

- Làm báo giá, thư chào hàng, hồ sơ thầu và theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ thầu;

- Thực hiện hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kế toán đôn đốc thu hồi công nợ

- Tư vấn, tiếp nhận các câu hỏi của khách về nhóm sản phẩm công ty phân phối

- Xây dựng, đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

3. Quyền lợi

- Thời gian thử việc : 2 tháng

- Quyền lợi được hưởng :

+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và phát triển

+ Đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy

chế công ty.

+ Đào tạo định kỳ về các kỹ năng làm việc.

4. Hồ sơ xin việc

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin việc,sơ yếu lý lịch,giấy khai sinh

- Giấy khám sức khoẻ.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân.

- Bản sao sổ hộ khẩu.

- Các văn bằng chứng chỉ liên quan,02 ảnh 4x6

- Không hoàn lại hồ sơ khi ứng viên không đạt yêu cầu.

5. Thông tin về Công ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phát

Hoàng Phát là công ty tư nhân cung cấp thiết bị y tế có chất lượng cao,giá cả cạnh tranh cho các 

bệnh viện tại Việt Nam.Trách nhiệm là chìa khóa cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Triết lý kinh

doanh của chúng tôi là kiến tạo giá trị cho khách hàng – các bệnh viện trên cả nước - bằng việc cung 

cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất dựa trên những quy tắc về y đức. Tại Hoàng Phát, chúng tôi khuyến

khích mọi nhân viên phát huy tính sáng tạo, tinh thần nhóm, suy nghĩ “vượt khuôn khổ” think-out-of-

the-box để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Liên Hệ:                                   Công ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Phát

Address: 5 Nghiem xuan Yem, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam                                         Phone: (84.024) 66597876 /+8 4987.812.248

Fax: (84.024) 66597875                            Website:www.hoangphat.co


	NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ 06.01.2018

