
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

“Sàn giao dịch vận tải hành khách Gonow” – Công ty Cổ phần Beepro là sàn 

giao dịch vận tải hành khách đầu tiên thí điểm tại Việt Nam thuộc hệ Bản đồ số của Bộ 

Giao Thông Vận Tải. Hiện Sàn giao dịch của Chúng tôi đã bắt đầu đi vào hoạt động  

nên cần tuyển gấp 100 nhân viên kinh doanh, cụ thể: 

Mô tả công việc:  

- Tiếp xúc với các đối tác, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ đối tác. 

- Phát triển hệ thống đối tác, tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác. 

- Báo cáo kế hoạch công việc cho trưởng phòng kinh doanh và ban lãnh đạo 

Công ty 

- Phát triển mạng lưới khách hàng ở địa bàn được phân công 

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác đảm bảo thực hiện tốt công việc được 

giao. 

Yêu cầu: 

- Sinh viên năm cuối của các khối ngành Kinh tế, báo chí, Pr Marketing, Kế toán, 

du lịch… 

- Nam/Nữ  tuổi từ 20 – 35 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm. 

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe. 

- Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, năng động, có khả năng đàm phán tốt, chịu 

được áp lực cao trong công việc. 

- Có máy tính xách tay. 

Quyền lợi: 

- Lương + thưởng + % 10 doanh thu 

- Thời gian đào tạo:  1 tháng. Sau khi đào tạo sẽ được ký hợp đồng chính thức và 

áp dụng mức lương thưởng theo quy định. 

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. 

- Công ty tổ chức du lịch hàng năm. 

- Các chế độ phúc lợi khác: thưởng lễ, tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, … 
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