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TUYỂN DỤNG 

THỰC TẬP SINH KINH DOANH 

Avalon Solution là công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin và cung 

cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: Mobile Development, Web Design 

& Development, eCommerce & Shopping Tools, ... 

Avalon Solution tự hào cung cấp các giải pháp sáng tạo và kỹ thuật nhằm giúp xây 

dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và thúc đẩy kinh doanh trực tuyến của các 

Doanh nghiệp. 

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh. Chúng tôi đang cần 

tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh thực tập 

• Mô tả công việc: 

- Tìm kiếm và tư vấn bán hàng các sản phẩm về phần mềm và hệ thống CNTT. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình quảng cáo nhằm hỗ trợ hoạt động kinh 
doanh và gia tăng giá trị thương hiệu. 

- Cùng xây dựng chiến lược xây dựng thương hiệu, chiến lược phát triển. 

- Hỗ trợ công tác admin, văn phòng và các công việc liên quan khác theo yêu cầu (khi 
cần thiết) 

• Yêu cầu chung: 

- Là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản 
trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing (hoặc các chuyên ngành liên quan yêu 
thích công việc kinh doanh) 

- Lanh lợi, chịu khó, mong muốn phát triển trong ngành CNTT. 

- Sử dụng thành thạo Excel, Internet, đánh máy tốt. 

- Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một điểm cộng. 

- Hiểu về CNTT là một lợi thế. 

- Hiểu về môi trường Start-up và mong muốn trở thành Leaders. 

- Ưu tiên nữ. 

• Quyền lợi: 

- Được hưởng % doanh thu bán hàng như nhân viên chính thức. 

- Được trải nghiệm môi trường thực tế, năng động, thân thiện và sáng tạo. 

- Được hướng dẫn, đào tạo, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến. 

- Được tham gia các hoạt động cùng công ty: Tham gia các sự kiện, tham quan du 
lịch, liên hoan cuối tuần và các ngày đặc biệt, … 

http://www.avalonsolution.asia/


• Hình thức làm việc: 

- Full-time hoặc Part-time 

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 

 ⬧ Sáng: 08h00 đến 12h00 

 ⬧ Chiều: 13h30 đến 17h30 

- Nơi làm việc: Cần Thơ 

• Thông tin liên hệ: 

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ theo các hình thức sau: 

- Trực tiếp tại: G3-23 Đường Cao Minh Lộc, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái 
Răng, Thành phố Cần Thơ 

- Qua email: phuong.dang@avalonsolution.asia 

- Online: tại đây 

mailto:phuong.dang@avalonsolution.asia
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