
 
 

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
 

Công ty TNHH Cung Ứng CAD (CAD Supply Company Ltd) được thành lập vào năm 2009, 

được biết đến là một trong những nhà cung cấp thiết bị Công nghệ (Tự động hóa, Cơ khí, Điện - 

Đo lường - Điều khiển) và các giải pháp Công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, đang cần tuyển: 

 

 Vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH (Số lượng 05)  

 

 Mô tả công việc: 

- Tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường theo nhiệm vụ được phân công; 

- Chăm sóc khách hàng cũ; 

- Đề xuất chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mãi; 

- Thực hiện báo cáo và lập kế hoạch định kỳ theo yêu cầu cấp trên; 

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng key account; 

- Quản lý và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ. 

 

 Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, ngoại thương, 

kỹ thuật điện, tự động hóa; 

- Làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc; 

- Chấp nhận đi công tác; 

- Kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo; 

- Biết Tiếng Anh là lợi thế. 

 

 Quyền lợi được hưởng: 

- Lương cứng (thỏa thuận) & lương tháng 13 & thưởng Lễ; 

- Tổ chức đi du lịch hằng năm; 

- Thưởng hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh; 

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm ½ ngày, tuần làm tuần nghỉ); 

- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định;  

- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng trong nước và nước ngoài; 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng và năng động;  

- Cơ hội thăng tiến cao. Công ty đang phát triển và mở rộng nên sẽ có rất nhiều cơ hội phát 

triển cho sự nghiệp; 

- Phụ cấp chi phí di chuyển khi công tác; 

 

 Ứng viên nộp hồ sơ:  

- Gửi qua email: admin01@cads.vn; 

- Nộp trực tiếp Ms Thảo (HP: 0948 085060) tại địa chỉ: Công ty TNHH Cung Ứng CAD, 

Tòa nhà Trần Việt, 236A/1-3 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.TB, TP.HCM 
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