THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3/2018
Công ty TNHH Công Nghệ Y Sinh Nam Anh được thành lập vào tháng 11 năm
2011 bởi các thành viên có bề dày kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực công nghệ y
sinh, công nghệ sinh học, thực phẩm và thiết bị thí nghiệm. Lĩnh vực kinh doanh của
chúng tôi bao gồm: an toàn vệ sinh thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ sinh
học và y tế bằng việc tư vấn và cung cấp các sản phẩm ứng dụng các kỹ thuật hiện đại
như ELISA, PCR, Real-time PCR,… Chúng tôi dồn hết tâm trí, kinh nghiệm vào việc
quảng bá và kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao của các hãng nổi tiếng về lĩnh vực
y sinh và sinh học phân tử trên thế giới.
Do nhu cầu mở rộng Công ty với các gam hàng đa dạng hơn, chúng tôi rất mong
sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng
động và có tâm huyết với công việc.
 Vị trí tuyển dụng:
Nhân viên kinh doanh kênh thiết bị xét nghiệm (Sale & Marketing)
 Số lượng: 3 người
 Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng.
- Xác nhận đơn đặt hàng.
- Thực hiện các Hợp đồng mua bán.
- Chăm sóc khách hàng, đưa ra chiến lược kinh doanh hàng tuần.
- Gặp gỡ khách hàng.
 Thời gian thử việc: 3 tháng
 Quyền lợi:
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
nêu trên.
- 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…).
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: tiệc tùng, văn nghệ, thể thao, du lịch của
Công ty.
- Được hướng dẫn & đào tạo về sản phẩm, định hướng cách tìm kiếm khách hàng ngay từ
đầu.

- Lương cứng: 4.5 - 7 triệu + hoa hồng, phụ cấp (thỏa thuận tùy năng lực và kinh
nghiệm).
- Thời gian làm việc: 8 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ Thứ 7, CN và các ngày lễ
theo quy định.
- Cơ hội được đề cử đi training bởi các chuyên gia nước ngoài.
- Có hỗ trợ và bồi dưỡng công tác tỉnh và ngoài nước.
- Cơ hội được đề bạt và thăng tiến nếu thể hiện năng lực tốt.
 Yêu cầu:
- Ưu tiên Nam tuổi từ 22 - 30.
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, được training và đào tạo từ đầu.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học Ngành Hóa Học, Ngành Sinh học hoặc Công nghệ sinh
học - chuyên ngành Hóa sinh, sinh học phân tử, vi sinh, sinh lí động.
- Ưu tiên am hiểu về các lĩnh vực xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, huyết học.
- Đam mê kinh doanh, năng động, có khả năng di chuyển tốt.
- Đọc, hiểu catalogue chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp tương đối tốt bằng Tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, chăm sóc khách hàng trong hoặc ngoài
lĩnh vực.
- Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt.
- Chịu khó, siêng năng, ham học hỏi, kỷ luật.
- Nhiệt tình, trung thực, vui vẻ trong công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm.
 Loại hình công việc: Toàn thời gian
 Hồ sơ ứng tuyển:
1. Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt).
2. Chứng minh thư photo, Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.
4. Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email:
Sale1@namanhbiomedtech.com (Gửi Ms Thảo) hoặc nộp trực tiếp tại CÔNG TY
TNHH Y Sinh Nam Anh.
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