
TRỢ LÝ BÁN HÀNG

THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty Công ty TNHH Việt At

Được thành lập 2008, chuyên nhập khẩu và là đại điện phân phối
chính thức dụng cụ cầm tay tại Việt Nam của Châu Âu:
1. PB Swiss Tools [Thụy Sỹ]: Tô vít, lục giác, dụng cụ đo lực
2. Ideal-tek [Thụy Sỹ]: Các sản phẩm nhíp, kìm chính xác
3. KS Tools [Đức]: Cờ lê, khẩu, búa và dụng cụ không đánh lửa...

Là dụng cụ cầm tay cao cấp đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu
khắt khe trong công việc của bạn. Đồng thời sản phẩm cũng phù hợp
và đáp ứng được nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công nghiệp cơ khí
chính xác, điện tử, hàng không, bệnh viện, bảo dưỡng sửa chữa, hộ
gia đình và cá nhân.

Trụ sở chính Số 28 Ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi,
Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Văn phòng kinh doanh Số 11 Ngách 189/155 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai,
Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Số nhân viên 5-15
Điện thoại + 84 4 6273 3571
Website www.vietat.com.vn
Thời gian làm việc 8:00 AM – 11:45 AM / 12:45 PM – 5:00 PM

5 Ngày/tuần: Thứ 2-6



CHÚNG TÔI CẦN TUYỂN
Vị trí công việc Trợ lý bán hàng
Số lượng 01
Giới tính Nữ
Công việc chi tiết 1. Hỗ trợ phòng bán hàng trực tiếp bán sản phẩm, nhằm đáp ứng tối đa

các nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
2. Chuẩn bị báo giá gửi khách hàng, hiểu biết đặc thù và các loại hình

ảnh sản phẩm công ty kinh doanh.
3. Thay mặt người quản lý tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến sản

phẩm công ty kinh doanh và tư vấn sản phẩm.
4. Tạo lịch hẹn làm việc với khách hàng khi nhận thông tin từ người

quản lý.
5. Trả lời các thông tin liên quan đến đơn hàng.
6. Theo dõi và quản lý đơn hàng từ khách hàng.
7. Xử lý đơn hàng và khởi tạo yêu cầu đến phòng mua (theo mẫu).
8. Kết hợp phòng XNK kiểm tra thời gian hàng về, và các giấy tờ liên

quan NK-XK (theo mẫu) để hoàn thành tiến độ theo yêu cầu quản lý.
9. Phối hợp phòng kế toán để thông tin kịp thời xuất hóa đơn gửi khách

hàng.
10. Cùng với bộ phận kho tiến hành kiểm tra chất lượng hàng nhập kho,

đóng gói, xuất kho (sổ theo dõi).
11. Tạo lập đơn giao hàng và kết hợp với bộ phận giao hàng, giao hàng

đúng kế hoạch thời gian yêu cầu.
12. Lập các báo cáo doanh thu bán hàng ngày 15 và 25 hàng tháng gửi

người quản lý và phòng ban liên quan.
13. Làm các công việc khác khi có yêu cầu, hoặc làm thay cho các nhận

sự vắng mặt: giao hàng, nhập xuất kho, cập nhật dữ liệu, gia công....
14. Tham gia tổ chức hoạt động thúc đẩy mở rộng sản phẩm: triển làm

giới thiệu sản phẩm, hội nghị khách hàng, công tác.
15. Khi cần làm thêm giờ, ngày lễ yêu cầu không từ chối.
16. Phác thảo được kế hoạch công việc, thời gian hoàn thành khi được

giao.
Yêu cầu 1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên của các trường chuyên ngành kinh tế,

thương mại, ngoại ngữ.
2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này ít nhất 02 tháng
3. Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt với khách hàng.
4. Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
5. Biết xây dựng tinh thần làm việc nhóm hiệu quả, làm việc độc lập.
6. Biết quảng bá hình cảnh của công ty. Thiết lập mối quan hệ và thường

xuyên chăm sóc khách hàng.
7. Trách nhiệm với công việc được giao, có mong muốn gắn bó lâu dài

với doanh nghiệp.
8. Ý thức tích cực học hỏi, rèn luyện nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ.
9. Phải tuân thủ triệt để các yêu cầu và nội quy mà công ty đã đề ra.



QUYỀN LỢI
- Thu nhập: 4,5-8 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
- Lương cơ bản và lương trách nhiệm.
- Chế độ bảo hiểm theo nhà nước quy định Công tác phí (xăng xe, điện thoại, công tác…).
- Thưởng (theo doanh số và theo chế độ nhà nước).
- Cơm trưa văn phòng.
- Được đào tạo để hộ trợ, phối hợp với các phòng ban.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cạnh tranh trên tinh thần hợp tác,

được chủ động sáng tạo trong công việc.
- Được hưởng các phúc lợi lao động, thưởng khác theo tình hình hoạt động kinh doanh của

công ty nếu gắn bó.
HỒ SƠ GỬI ĐẾN ĐỊA CHỈ (NẾU GỬI TRỰC TIẾP)
Người liên hệ Nguyễn Giang (Mrs.)
Bộ phận Phòng Hành chính – Nhân sự
Địa chỉ nhận hồ sơ Số 11 Ngách 189/155 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình,

TP. Hà Nội
Email tuyendung@vietat.com.vn
YÊU CẦU HỒ SƠ GỬI (*)
1. Hồ sơ ứng viên, bản gốc có chữ ký (theo mẫu của Việt At).
2. Bản sao bằng cấp liên quan và bảng điểm.
3. Bản sao CMT và Hộ khẩu.
4. Giấy khám sức khỏe trong vòng 03 tháng gần nhất (chấp nhận bản copy).
5. Ảnh 3x4 (2 ảnh) mới nhất của 06 tháng trở lại đây.
Vui lòng ghi rõ vị trí tuyển dụng của bạn bên ngoài hồ sơ.
HẠN NỘP HỒ SƠ
Từ 22/02/2016 đến 20/04/2016 - Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

(*) Nếu bạn gửi hồ sơ qua email, vui lòng đính kèm bản scan những giấy tờ trên, khi phóng vấn trực tiếp, yêu cầu mang
bản sao giấy tờ này và ảnh gốc đính kèm cùng hồ sơ.


