
           
 
 

NHÂN VIÊN KINH DOANH OTO.COM.VN 
Thu nhâp̣ $300-$450 (Lương cứng + Hoa Hồng) 

Địa điểm: Hà Nôị và TP.Hồ Chí Minh 
Mô tả: 

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra; 
- Tìm kiếm, xây dựng quan hệ với các khách hàng (là các cá nhân và tổ chức); 
- Tư vấn, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến trên website  https://oto.com.vn/; 
- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ;  
- Có cơ hội được tham gia hỗ trợ các sự kiện hội chợ tại các thành phố lớn; 
- Tham gia phát triển thương hiệu, các sản phẩm và dịch vụ của Công ty; 
- Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

 
Yêu cầu: 

- Có niềm đam mê Kinh doanh, mong muốn trở thành Nhân viên Kinh doanh chuyên nghiêp̣ 
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; 
- Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, ham học hỏi; 
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc; 
- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng yêu 

thích và muốn phát triển theo lĩnh vực kinh doanh.* 
 

Quyền lợi: 
- Được tham gia khóa đào tạo chuyên nghiêp̣ và trải nghiêṃ quá trình làm viêc̣ thực tế thông 

qua chường trình “ TÀI NĂNG KINH DOANH 2020 ”; 
- Lương cứng khởi điểm: 6 triêụ/tháng (review sau 2 tháng thử việc) + hoa hồng hấp dẫn 
- Có lộ trình tăng lương rõ ràng, review lương 2 lần/năm; 
- Cơ hôị phát triển sự nghiêp̣ trong lĩnh vữc kinh doanh; 
- Thưởng thâm niên; thưởng lễ tết; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ; du lịch nghỉ mát 

hàng năm; 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, 

BHYT, BHTN…); 
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, chú trọng phát huy 

tối đa năng lực cá nhân để phát triển sự nghiệp. 
 

====================================================== 
 
▶  Thời hạn ứng tuyển: 6/7/2020 - 30/7/2020 
▶  Link ứng tuyển: https://bit.ly/3dx2RKJ 
▶  Email: tuyendung@daivietgroup.com 
▶  Hotline: 024.321.234.27 

https://oto.com.vn/

