
 

I./ VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:  Nhân viên bán hàng Kênh 

 Số lượng: 06 người (Kế Sách, Cù Lao Dung, Châu Thành, Trần Đề, Vĩnh Châu) 

 Thu nhập: từ 7 triệu đồng trở lên + BHXH, BHYT, BHTN. 

 Mô tả công việc:  

 Chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của MobiFone tới khách hàng, đại lý của 
MobiFone và điểm bán lẻ. 

 Hoàn thành được các chỉ tiêu bán hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh đại lí, điểm bán lẻ và khách hàng cá nhân của MobiFone tới địa bàn. 

 Điều kiện dự tuyển: 

 Nam nữ từ 20 tuổi trở lên 

 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

 Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại nơi đăng ký dự tuyển. 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt. 

 Năng động, trung thực, chu đáo, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm. 

 Có khả năng chịu được áp lực công việc; ưu tiên có kinh nghiệm phù hợp 

II./ QUYỀN LỢI VÀ CƠ HỘI THĂNG TIẾN: 

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm…theo quy định pháp luật; 

- Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ, kiến thức CNTT, 
các kỹ năng mềm…; 

- Được tham gia các hoạt động trải nghiệm, teambuilding sôi nổi và ý nghĩa; 

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, minh bạch và có cơ hội thăng 
tiến dựa trên năng lực. Định kỳ hàng năm được Công ty đánh giá hiệu quả công việc, 
tạo điều kiện tham gia tự ứng cử vào các vị trí cao hơn như: Giám đốc bán hàng khu 
vực. 

- Được trang bị CCDC làm việc, trang bị đồng phục, được hưởng các ưu đãi sử dụng 
dịch vụ nội bộ. 

III./HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM: 

 Bìa hồ sơ ghi rõ: Vị trí dự tuyển, số điện thoại và email, địa chỉ liên hệ;  

 01 đơn xin dự tuyển (nêu rõ vị trí dự tuyển, quá trình công tác, kinh nghiệm của bản 
thân) 

 01 Sơ yếu lý lịch có ảnh, bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân 

 

Công ty TNHH Thương mại Viễn thông Đại Phúc  

 
 THÔNG BÁO 

 

 



 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ 

 01 Giấy khám sức khỏe, 01 ảnh 3x4, 01 ảnh 4x6 mới nhất 

Địa điểm nhận hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: 

MobiFone tỉnh Sóc Trăng – số 174 Mạc Đĩnh Chi, P.09, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Hoặc các điểm giao dịch MobiFone huyện tại Sóc Trăng. 

Hoặc gửi trước CV ứng viên qua email: vttt4stg@mobifone.vn 

Liên hệ: 02993.62.55.88 – Gặp Trúc 

Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 25/10/2019. 

 

 

 

 


