
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: 

Công Ty TNHH Ô-Mart ( Ô Chợ Việt ) là công ty tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ thương 

mại số, với mong muốn mang lại sự tiện ích cho khách hàng đến với người tiêu dùng một cách 

nhanh nhất với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay. Hiện chúng tôi đang triển khai 

dự án vì thế cần một đội ngũ những bạn trẻ nhiệt huyết và năng động, cũng như mong muốn 

phát triển sự nghiệp sau này. 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

Nhân viên thị trường tại thành phố Biên Hòa. 

Số lượng: 30 người 

Mô tả công việc:   

- Tìm và phát triển thị trường tại khu vực phụ trách.  

( Được Quản lý phân công khu vực chi tiết khi làm việc ) 

- Tác phong chuyên nghiệp, thân thiện, và nghiêm túc trong công việc. 

- Đăng ký, thu thập thông tin khách hàng. 

- Hướng dẫn khách hàng đăng ký và sử dụng App. 

- Báo cáo hiệu quả công việc hàng ngày cho quản lý phụ trách. 

Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp THPT trở lên. 

- Tuổi 18-30 

- Ưu tiên sinh viên muốn tham gia làm thêm 

- Sử dụng điện thoại thông minh chạy Android và iOS. 

- Có phương tiện đi lại cá nhân.  

Quyền lợi: 

 Lương cơ bản thử việc : 4,000,000 đ 



 

 Phụ cấp xăng và 3G: 600,000 đ 

 Trách nhiệm và chuyên cần : 1,400,000 đ 

 Phụ cấp ăn trưa 520,000đ 

 Tổng thu nhập từ 6,520,000đ đến 8,000,000đ  

(Bao gồm thưởng theo hiệu quả công việc nhóm). 

 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để  

      nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

 

 Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao 

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

 Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. 

 Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định. 

 Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty. 

Thời gian làm việc: Hành chánh. 

Hồ sơ: Bộ hồ sơ xin việc chuẩn hiện hành, photo công chứng. 

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2017 

Địa chỉ: Trụ sở chính tòa nhà Sonadezi – Lầu 2 – Khu công công nghiệp Biên Hòa 1 – An 

Bình – Đồng Nai. 

Sđt: 02513680667 (Ms.Thiện) 

Di động: 0918150840 (Mr.Minh) 

 


