
   

TẬP ĐOÀN XI MĂNG THE VISSAI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN KINH DOANH NỘI ĐỊA      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/TB-KDTD.VIS/2022           Ninh Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trƣởng Phòng Phát Triển Thị Trƣờng Khu Vực Từ Lạng 

Sơn Đến Thanh Hóa 

Công Ty CP Vissai Ninh Bình 

 MỨC LƢƠNG: 15 - 40 triệu 

 ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội, Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Toàn quốc 

 CẤP BẬC: Trƣởng phòng 

 HÌNH THỨC LÀM VIỆC: Toàn thời gian cố định 

 SỐ LƢỢNG CẦN TUYỂN: 02 

 HẠN NỘP HỒ SƠ: 28-02-2022 

 NGÀNH NGHỀ: Phát triển thị trƣờng Kinh doanh - Thƣơng mại, Nhân viên kinh doanh 

 YÊU CẦU KINH NGHIỆM: 03 năm 

 YÊU CẦU BẰNG CẤP: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, Marketing, Tài chính, 

Quản trị kinh doanh. 

 YÊU CẦU GIỚI TÍNH: Không yêu cầu 

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Thống kê, phân tích thị trƣờng, nghiên cứu, tham mƣu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chiến lƣợc phục vụ 

mục tiêu phát triển và đạt đƣợc kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra. 

- Xác định các thị trƣờng tiềm năng cùng những biến động thị trƣờng; đồng thời luôn cập nhật các tình hình 

của đối thủ và các sản phẩm mới. Lập kế hoạch phát triển thị trƣờng, tham mƣu và định hƣớng phát triển, xây 

dựng kế hoạch tiếp cận thị trƣờng. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng. Tổ chức, triển khai các hoạt động, chiến dịch tiếp cận và chăm 

sóc, tri ân khách hàng, đối tác thị trƣờng mới, cũ. 

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và quản lý theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh 

doanh trong phòng nhằm đạt mục tiêu tăng trƣởng và mục tiêu doanh số. 

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/nha-tuyen-dung/100077498/cong-ty-cp-vissai-ninh-binh.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/dia-diem/73/ha-noi.html?province_ids%5b%5d=73
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/dia-diem/85/lang-son.html?province_ids%5b%5d=85
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/dia-diem/97/ninh-binh.html?province_ids%5b%5d=97
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/dia-diem/90/bac-ninh.html?province_ids%5b%5d=90
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/dia-diem/136/toan-quoc.html?province_ids%5b%5d=136
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/275/phat-trien-thi-truong.html?field_ids%5b%5d=275
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/210/kinh-doanh-thuong-mai.html?field_ids%5b%5d=210
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/212/nhan-vien-kinh-doanh.html?field_ids%5b%5d=212


   

- Phối hợp với phòng ban khác để thực hiện công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm, Tập đoàn. 

- Báo cáo kết quả làm việc cùng các đề xuất, giải pháp khắc phục, phát triển. 

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên 

II/ QUYỀN LỢI ĐƢỢC HƢỞNG 

- Đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi 

theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lƣơng thƣởng, nghỉ Tết lễ,…) 

- Lƣơng thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc, chế độ tăng lƣơng, và đãi ngộ tốt 

- Đƣợc làm việc trong môi trƣờng năng động, sáng tạo và thú vị 

- Đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công 

ty 

- Đƣợc làm việc trong môi trƣờng chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề 

nghiệp 

III/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tƣơng tự từ 3-5 năm 

- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, Marketing, Tài chính, Quản trị kinh doanh. 

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hƣởng ở mọi mức độ tổ chức 

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi 

- Khả năng xây dựng quan hệ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc 

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trƣờng 

- Kỹ năng quản lý nhóm, quản lý thời gian tốt. 

IV/ YÊU CẦU HỒ SƠ: CV Ứng tuyển 

 Đơn xin việc. 

 Bản khai lý lịch (có xác nhận của địa phƣơng hoặc đơn vị quản lý).  

 Bằng tốt nghiệp theo chuyên ngành ứng tuyển (bản sao công chứng) 

 Bản sao giấy khai sinh. 

 Giấy khám sức khỏe (03 tháng trở lại đây do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).  

 Giấy xác nhận nhân sự, không mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật của UBND xã-phƣờng hiện 

đang cƣ trú. 

 Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc đã công chứng,  



   

 Bản sao hộ khẩu. 

 Bản sao sổ bảo hiểm ( nếu có ). 

 Nộp 04 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (1 tháng trở lại đây) 

Các ứng viên ghi rõ số điện thoại liên hệ trên hồ sơ xin việc. 

V/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: 

 Nộp hồ sơ từ ngày: 14/02/2022 đến ngày 28/02/2022. 

 Phỏng vấn sơ tuyển: sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên. 

 Để biết rõ thông tin các ứng viên liên hệ trong giờ hành chính với Ms Đƣợm: số ĐT: 0988 378 606.        

VI/ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ: 

Ban kinh doanh nội địa, Tầng 3, Khách Sạn Vissai, 848 Trần Hƣng Đạo, Tp.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. 

Ghi chú: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Ban kinh doanh nội địa hoặc qua đƣờng bƣu điện; 

- Không phải nộp bất kỳ khoản phí nào kèm theo; 

- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không đƣợc hoàn trả lại. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban lãnh đạo Cty (để b/c); 

- Webside Cty; 

- Lƣu Vp. 

BAN KINH DOANH NỘI ĐỊA 
 

  
 

  

 

 


