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I. Điều kiện dự tuyển: 

 Nam từ 22 tuổi trở lên, ngoại hình dễ nhìn 

 Tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các khối ngành kinh tế, 

thương mại…. 

 Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên 

 Đam mê, yêu thích âm thanh, nhạc lý. 

 Có hiểu biết về các thiết bị âm thanh đặc biệt là Loa và Ampli. 

 Có tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm 

II. Mô tả công việc: 

 Tìm hiểu thị trường, đề xuất công ty phát triển mặt hàng kinh doanh mới trong lĩnh vực âm thanh, cải 

tiến các sản phẩm. 

 Thiết lập, củng cố và phát triển hệ thống phân phối. 

 Lập kế hoạch kinh doanh, mục tiêu doanh số 

 Đề xuất chính sách bán hàng (về giá, chính sách hậu mãi, hàng hoá, chăm sóc khách hàng,...) 

 Chăm sóc khách hàng 

 Viết nhật ký công việc và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định 

 Hỗ trợ trợ lý kinh doanh quản lý và thu thập thông tin khách hàng. 

 Các công việc khác cấp trên giao. 
III. Quyền lợi được hưởng : 

 Lương cao theo năng lực, đãi ngộ tốt. 

 Làm việc giờ hành chính. 

 Ký HĐLĐ, thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, 12 ngày phép/năm. 

 Tham gia tất cả các bảo hiểm( BHXH, BHYT, BHTN, BHAAA con người 24/24) 

 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định. 

 Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. 

 Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực bản thân. 

 Được thỏa sức tư duy và sáng tạo. 

 Mỗi năm xét tăng lương 2 đợt. 

 Tăng lương theo thâm niên gắn bó. 

 Du lịch thường niên. 

 Có thành tích xuất sắc sẽ được hưởng chế độ ưu đãi riêng( du lịch nước ngoài, mua bảo hiểm nhân thọ….) 
IV. Hồ sơ bao gồm : 

 CMND 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch 

 Giấy khám sức khỏe 

 Hộ khẩu 

 Bằng cấp liên quan 
 

ỨNG VIÊN PHÙ HỢP VUI LÒNG NỘP HỒ SƠ TẠI: 

 
 Tại địa chỉ: 123-125 Đường Song Hành, Phường 10, Quận 6, TPHCM 

 Điện thoại liên hệ 083.755.24.33 - 100 ; 0989 493 718 – Gặp chị Thảo. 

 Email: tuyendungsm@soundmax.com.vn; hcns@soundmax.com.vn; 

 Skype: tuyendungsm@soundmax.com.vn; Website Công ty: http://soundmax.com.vn ; nếu bạn chưa biết địa chỉ công ty chúng tôi bạn có 

thể truy vào mục liên hệ để xem bản đồ chi tiết hoặc tham khảo link bên dưới: http://soundmax.com.vn/lien-he/ 
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