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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Genova đang cần tuyển dụng vị trí Trình Dược Viên kênh 

Phòng khám, Phòng mạch với nội dung như sau: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Mở rộng kênh ETC chủ yếu: Phòng khám đa khoa và phòng mạch tư của bác sỹ. 

- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng. Lập chiến lược và kế hoạch bán hàng. 

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đã có, liên tục mở rộng thị trường.  

- Báo cáo công việc hàng tuần, kết quả công việc hàng tháng trực tiếp cho Trưởng bộ phận. 

-  Đóng góp ý kiến kinh doanh cho ban lãnh đạo công ty. 

- Thực hiện đầy đủ các nội quy bán hàng của công ty, các yêu cầu công việc theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo 

công ty. 

YÊU CẦU: (KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG) 

- Nam / nữ tốt nghiệp sơ cấp, trung cấp chuyên ngành Y- dược hoặc các khối kinh tế, quản trị kinh doanh, 

Marketing ,... 

- Ưu tiên ứng viên ở Q3, Q4, Q5, Q10, Q8, Q7, Q6 Nhà Bè, Bình Chánh 

- Có khả năng thuyết phục, kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt. 

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm tiền. 

- Chăm chỉ, trung thực và chịu khó là điều kiện bắt buộc. 

QUYỀN LỢI VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC 

- Lương thỏa thuận +  % doanh số + thưởng cho các đóng góp công ty 

- Chế độ Công đoàn, BHXH + BHYT, đi du lịch, nghỉ mát hàng năm. 

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp 

- Có cơ hội thăng tiến và điều kiện khẳng định bản thân. 

HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM: 

- 1 ảnh (3 ×4) / Đơn xin việc  

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, xác nhận của chính quyền địa phương, kèm theo CV tóm tắt quá trình công tác) 

- Bản sao: CMND, hộ khẩu, các giấy tờ bằng cấp liên quan. 

Các ứng viên có thể nộp hồ sơ qua email hay trực tiếp tại : 

Địa chỉ:   số nhà I23, đường số, KDC Phước Kiển A, Lê Văn Lương, Q7 

Điện thoại:  0837817462 - Phòng Tổ chức HC – NS hoặc 01265 222 949 – Ms Oanh 

Email:  oanh.osakapharma@gmail.com 

Lưu ý:  Chúng tôi sẽ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn trả lại hồ sơ nếu 

không đạt. 

Công ty luôn chào đón các ứng viên năng động, đầy nhiệt huyết và tự tin vào năng lực của bản thân. 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM GENOVA 

Giám đốc 
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