THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
KỸ NĂNG KHÔNG QUÁ QUAN TRỌNG, MÀ QUAN TRỌNG LÀ THÁI ĐỘ VÀ Ý THỨC. Kỹ
năng thiếu có thể đào tạo được, nhưng thiếu ý thức thì không làm được gì cả!
❤ Chẳng cần bạn phải giỏi, chỉ cần bạn CÓ TRÁCH NHIỆM và sẵn sàng lăn xả với công việc thì
join team Fonist Telecom. Công ty Fonist Telecom đang cần tuyển gấp các vị trí sau:
1. Nhân viên kinh doanh:
❤ NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
- Số lượng: 20 người
- Hỗ trợ khách hàng.
- Thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi qua buổi phỏng vấn trực tiếp.
- Làm việc online tại nhà.
❤ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
– Mức lương: Tùy năng lực ứng viên, hưởng theo doanh số.
– Tăng lương theo năng lực làm việc.
– Môi trường làm việc hiện đại, tìm kiếm khách hàng người Việt, ngôn ngữ bằng tiếng Việt (ưu tiên
biết ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh).
– Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở.
– Được thưởng doanh số theo nội quy công ty.
– Được hưởng các chế độ lương thưởng, du lịch,… theo quy định của công ty.
– Ưu tiên: cho những bạn đã từng là Tu Nghiệp Sinh, Du Học Sinh sang Nhật về nước.
– NẾU ỨNG VIÊN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM NHƯNG CÓ TỐ CHẤT PHÙ HỢP SẼ ĐƯỢC
TẠO ĐIỀU KIỆN HỌC VIỆC.
Liên lạc: Phan Hằng – Văn Phòng Tại Nhật
Công ty Cổ Phần Fonist Telecom
Address: 〒341-0038 埼玉県 三郷市 中央 5-2-2 シャトレ 101
Phone: 03-4231-9245 | Fax: 03-4496-5454
Gửi hồ sơ về địa chỉ mail: contact@fonist.com Tel: +819099025652
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