
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KÊNH ĐẠI LÝ 

Yêu cầu: 

- Tuổi từ 25- 35, ưu tiên tốt nghiệp các ngành liên quan Kinh tế. 

- Có kinh nghiệp trong việc mở Nhà phân phối, Đại lý. 

- Có thể đi công tác tỉnh. 

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt. 

- Kỹ năng quản lý nhân viên. 

- Kỹ năng quản lý thời gian và phân bổ đầu công việc phù hợp và đạt hiệu quả công 

việc cao nhất. 

- Kỹ năng khảo sát thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 

- Kỹ năng khai thác các nguồn thông tin khác nhau của thị trường cũng như các đối 

tượng khách hàng để lập phương án tiếp xúc cũng như bán hàng hiệu quả. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng giải quyết thắc mắc của khách hàng. 

- Kỹ năng giao việc. 

- Kỹ năng tổ chức cuộc họp và sinh hoạt 

Quyền lợi:  

- Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến 

- Ký kết hợp đồng lao động sau 2 tháng thử việc với đầy đủ chế độ dành cho người 

lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, ..). 

- Mức lương chính thức: Thương lượng khi phỏng vấn 

- Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm cùng công ty. 

Thông tin liên hệ 

Nộp hồ sơ trực tiếp và phỏng vấn tại: CÔNG TY TNHH BERRYLAND VIỆT NAM 

Địa chỉ: 58 Lý Nam Đế, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng 

Hoặc gửi hồ sơ về email: berrylandvn@gmail. com  

Điện thoại: 0973 174 086 & (0263) 3 522 588 gặp Bích Hằng  

Yêu cầu hồ sơ: Đơn xin việc, CV xin việc, sơ yếu lý lịch, bản photo giấy tờ tùy thân và 

các bằng cấp liên quan 

mailto:berrylandvn@gmail.com

