CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP – THỜI TRANG NEM
Thời trang NEM là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Thành lập năm 2002, NEM đã
từng bước tạo dựng được niềm tin và có được vị thế trong lòng khách hàng.
Với quy mô ngày càng mở rộng, chúng tôi liên tục tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn. Hãy
nộp hồ sơ cho chúng tôi:
Vị trí

Mức lương

Mô tả công việc

NHÂN VIÊN
BÁN HÀNG

- Thực hiện các bước trong quy
trình bán hàng tìm hiểu nhu cầu,
giới thiệu và tư vấn các sản phầm
cho khách hàng.
- Thường xuyên kiểm tra
showroom chăm chút sản phẩm,
hướng dẫn khách hàng xem thử đồ
đúng cách.

CÔNG NHÂN
MAY

Biết sử dụng máy may một kim,
cắt chỉ tự động

Yêu cầu

6 – 10 triệu

- Tuổi từ 18 đến 30.
- Ưu tiên những
ứng viên có kinh
nghiệm bán hàng
thời trang.
- Nhanh nhẹn, khả
năng giao tiếp tốt

8 triệu trở lên

- Tuổi từ 18 đến 40
- Ưu tiên ứng viên
có kinh nghiệm lâu
năm

Địa điểm làm việc: khu vực Hà Nội
Quyền lợi:
- Đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, Thưởng Lễ / Tết, thưởng hiệu quả công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; Cơ hội thăng tiến cao
Thời gian làm việc:
- Nhân viên bán hàng: làm việc theo ca luân chuyển, đảm bảo 8h/ngày và 26 ngày công/ tháng
- Công nhân may: làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ nhật
Thông tin liên hệ:
Phòng Hành chính nhân sự, Tầng 10, số 545 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội
Liên hệ: Ms.Nguyệt

093 6562 389

Email: nem.tuyendung@gmail.com

hoặc

Ms.Nhàn: 0978 868 398

Website: http://newnem.com/

