TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QHDN - HỖ TRỢ SINH VIÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Số: 78/TBTD-TTQHDN-HTSV

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trung tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp – Hỗ Trợ Sinh Viên phối hợp cùng Công ty
GS 25 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
1. Sơ lược về công ty:

GS25 là một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc, chiếm
khoảng 30% thị trường bán lẻ tại quốc gia này. Việt Nam là thị trường đầu tiên của
GS25 tại thị trường nước ngoài, với mục tiêu mở 2.500 cửa hàng trong vòng 10
năm nữa.
2. Vị trí tuyển dụng:
✓ Vị trí: Nhân viên bán hàng tại GS Retail Store (gọi tắt là “CSR”)
✓ Số lượng tuyển dụng: 36 Nhân viên
✓ Thời gian nhận việc: 02/01/2018
✓ Lương: 4,893,000/tháng, ngày làm 8 giờ, 6 ngày/tuần.
✓ Thời gian đào tạo: 5,5 tháng làm việc đầu tiên. Trong thời gian này, NV sẽ được
tham gia các khoá đào tạo từ GS Retail về Kĩ năng chăm sóc Khách hàng, Kĩ năng bán
hàng, Kĩ năng giao tiếp…và làm việc trực tiếp tại cửa hàng.
Sau 5,5 tháng đào tạo, NV sẽ được ký hợp đồng chính thức với GS Retail và được hưởng
tất cả các chế độ phúc lợi, bảo hiểm như chế độ của nhân viên chính thức.
✓ Mô tả công việc:
-

Tiếp đãi và chăm sóc khách hàng.

-

Thu tiền mặt từ khách.

-

Thực hiện một số quy trình của thức ăn nhanh.

-

Trưng bày sản phẩm và vệ sinh cửa hàng.

-

Thực hiện các công việc mà Cửa hàng trưởng và Cửa hàng phó yêu cầu.

-

Ca làm việc (8 giờ / ca), 01 ngày nghỉ mỗi tuần

+

06:00 ~ 14:00

+

14:00 ~ 22:00

+

22:00 ~ 06:00
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✓ Yêu cầu:
-

Độ tuổi: 18 - 25 tuổi

-

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

-

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực tương tự và có nhiều thời gian trống.

-

Chấp nhận làm việc dựa trên lịch trình và yêu cầu từ cửa hàng.

-

Trung thực và có tinh thần ham học hỏi và có nguyện vọng làm việc.

-

Thông thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

-

Ứng viên đã từng:

+

Có kinh nghiệm làm việc tại các cửa hàng tiện lợi.

+

Có kinh nghiệm bán hàng.

3. Hình thức nộp hồ sơ:
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Th.S Hoàng Văn Mạnh - Trung tâm Quan hệ Doanh
nghiệp – Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, Phường
15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0973.233.266, Email: manhhv@hiu.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp đến: Công ty GS 25 liên hệ Ms Trần Mỹ Hiền - ĐT:
0937373147. Địa chỉ: 24/2 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Gửi CV về địa chỉ mail cv@4sv.vn theo cú pháp: [GS25 ] – [Nhân viên bán hàng] –
[Tên ứng viên]
* Tất cả thông tin trên do công ty cung cấp. Mọi thắc mắc về điều kiện tuyển dụng,
Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ban chủ nhiệm các khoa;
- Các cơ sở Đoàn – Hội;
- Thông tin Web, lưu TT.

(Đã ký)

TS. HOÀNG THỊ HẰNG
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