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CÔNG TY TNHH BHNT CATHAY VIỆT NAM

CN ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Với nhu cầu mở rộng các VPKD và mong muốn trao cơ hội việc làm cho các bạn 
sinh viên mới ra trường hoặc sắp ra trường

Công ty TNHH BHNT Cathay VN -  CN Đồng Nai gửi thông tin đến trường ĐH 
Lâm Nghiệp với mong muốn được chia sẻ thông tin tuyển dụng này đến các bạn sinh 
viên

Hiện tại TNHH BHNT Cathay VN -  CN Đồng Nai đang tuyển dụng 3 vị trí:
- Chuyên viên kinh doanh (SA)
- Quản lý tập sự (NE)
- Quản lý tiềm năng (NS)

LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI:
• Chế độ lương thưởng hấp dẫn, bao gồm: hỗ trợ tài chính, trợ cấp chuyên cần, 

thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng tuyển dụng và phát triển tổ chức, hoa hồng.
• Chính sách thăng tiến rõ ràng, hệ thống cấp bậc đơn giản, phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển, cấp bậc càng cao, thu nhập và đãi ngộ càng tăng.
• Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh
• Du lịch hàng năm, sinh nhật công ty, liên hoan cuối năm, cơ hội tập huấn nước 

ngoài
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khóa huấn luyện theo yêu cầu của công ty
• Hoạt động thị trường, xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh
• Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi
• Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Nhiệt tình, ham học hỏi
• Thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ
• Có tham vọng kiếm tiền
• Có tham vọng muốn làm quản lý

Công ty TNHH BHNT Cathay VN -  CN Đồng Nai rất vui khi được sự hỗ trợ từ phía 
trường ĐH Lâm Nghiệp
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