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Công ty TNHH Chanu 
Giới thiệu nhà tuyển dụng 
Công ty TNHH Chanu của chúng tôi hiện đang làm đại diện cho nhiều hãng nổi tiếng trên thế 
giới như: Mỹ, Đức, Ấn Độ, Thụy Sỹ,… chuyên cung cấp về hóa chất (Công nghệ sinh học, hóa 
phân tích,..), Sắc ký, Môi trường vi sinh, Thiết bị khoa học & Dụng cụ trong phòng thí nghiệm,.. 
trong các lĩnh vực như: Chăn nuôi, Thủy sản, Thực phẩm, Môi trường, Dược phẩm, Y tế,.. 
 
Vị trí tuyển dụng 
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh Doanh, Số lượng: 1-2 
nhân viên ( Nam hoặc Nữ), với những yêu cầu như sau : 
 
Mô tả công việc 
- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có, nhằm hướng tới nghiên cứu thị trường , xây 
dựng kế hoạch, chính sách phát triển tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh 
của Cty 
- Nắm rõ thông tin đối thủ cạnh tranh 
- Có trách nhiệm đảm bảo các chỉ tiêu được giao theo tháng, quý, năm. 
- Tham gia các hoạt động/ sự kiện có liên quan đến sản phẩm đang kinh doanh, chủ động đề 
xuất phương án khai thác các cơ hội kinh doanh, đặc biệt là các dự án đang trong giai đoạn 
triển khai. 
- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn. 
 
Yêu cầu chung 
- Sinh viên mới ra trường (Cty sẽ có chính  sách  đào tạo) hoặc đã đi làm, có kinh nghiệm. 
- Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ sinh học  
- Thích công việc kinh doanh & có khả năng phân tích và xử lý tình huống/ vấn đề xãy ra 
- Có thể đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh & sử dụng vi tính văn phòng thành thạo  
- Có kỹ năng giao tiếp tốt & làm việc theo nhóm  
- Năng nổ, tự tin & kiên nhẫn. 
 
Quyền lợi                    
- Thời gian làm việc: 8g/ ngày, nghỉ chiều thứ 7 
- Chủ nhật và ngày Quốc lễ được nghỉ 
- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, thân thiện. 
- Mức lương: theo thỏa thuận 
- Được đóng BHXH + BHYT theo quy định của Luật LĐ VN 
- Mức đãi ngộ xứng đáng thông qua chế độ lương, thưởng. 
- Địa điểm làm việc: 644/4/27, đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh 
- Phụ cấp cước phí điện thoại hằng tháng 
 

Hồ sơ xin việc 
- Đơn xin việc (có dán ảnh)  
- Sơ yếu lý lịch 
- Bản sao CMND & Hộ khẩu,  
- Bản sao bằng cấp & chứng chỉ liên quan 
- Số điện thoại liên hệ ( bắt buộc) 

 



Nộp hồ sơ 
- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/10/2017  
- Hình thức nộp: 1 trong 3 cách sau: 
1/ Nộp trực tiếp đến công ty       
2/ Gởi qua email:   chanutuyendung2016@gmail.com   
3/ Gởi qua đường bưu điện 
Lien hệ:  Công ty TNHH Chanu 

- Địa chỉ: 644/4/27, đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp. HCM 
- Điện thoại: (+84) 8  38637338 
- Website: www.chanu.com.vn 
- Người liên hệ: Ms. Linh 
 

=>Cty chúng tôi sẽ xem xét các hồ sơ & sẽ liên hệ với một số bạn đạt yêu cầu để phỏng 
vấn.  
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