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TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – 03.2018 

Vị trí Nhân viên Bán hàng Trang sức 

Số lượng  

Nơi làm việc 133 – 137 Hùng Vương, Đà Nẵng 

137 Trần Phú, Đà Nẵng 

Vincom Huế 

Thời gian 

làm việc 

Toàn thời gian, 8h/ ngày, 6 ngày/ tuần.  

Xoay ca tối 3 ngày trong tuần 

Mô tả công 

việc 

-  Tư vấn bán hàng trang sức cao cấp 

-  Trưng bày, kiểm đếm và quản lý hàng hóa 

-  Thực hiện các hoạt động quản lý và chăm sóc khách hàng. 

-  Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. 

Yêu cầu -  Nữ, tuổi từ 18 – 30 

-  Tốt nghiệp THPT trở lên 

-  Ngoại hình đẹp, sáng, chiều cao tối thiểu 1m58. 

-  Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, trung thực, Chịu áp lực công việc 

 -  Đảm bảo lý lịch nhân thân tốt. 

-  Không yêu cầu kinh nghiệm. 

Thu nhập & 

Phúc lợi 

-  Lương khởi điểm 4.000.000/tháng + Thu nhập thưởng DS + 

Tiền Ăn ca 

-  Các ứng viên năng lực có thể thỏa thuận mức lương phù hợp. 

-  Thử việc có hưởng lương 80% trong 3 tháng. 

-  Môi trường làm việc cao cấp, phù hợp với các ứng viên Nữ 

-  Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật. 

-  Thưởng Tết và các ngày Lễ, nghỉ mát trong năm 

         - Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp Hồ sơ xin việc trực tiếp đến 

   C. Thảo – Phụ trách nhân sự 

  Hạnh Hòa Jewelry & Diamond -133-137 Hùng Vương, Đà Nẵng   

- Vui lòng không liên lạc qua điện thoại. 

- Ứng viên có thể được phỏng vấn trực tiếp nếu đạt yêu cầu tuyển dụng. 


