CÔNG TY CỔ PHẦN NTP THỊNH PHÚ TUYỂN TP MARKETING
Chức danh/Vị trí:
Số lượng tuyển:

Trưởng Phòng Marketing
1

Lĩnh vực ngành nghề: - Quảng cáo/Marketing/PR
- Xây dựng
Địa điểm làm việc:

- Vĩnh Phúc

Tính chất công việc:

- Giờ hành chính

Mô tả công việc:

- Hoạch định chiến lược Marketing.
- Thiết lập ngân sách Marketing trình Ban Giám Đốc.
- Xây dựng kế hoạch - giải pháp và tổ chức thực hiện các
hoạt động Marketing của công ty.
- Báo cáo với Ban Giám Đốc.

Kỹ năng công việc:

- Từ 25 đến 35 tuổi.
- Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Trình độ:

Đại học

Kinh nghiệm:

2 năm

Giới tính:

Nữ

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

Mức lương:

Thỏa thuận

Thời gian thử việc:

2 tháng

Các chế độ khác:

- Hưởng các chế độ theo luật định.

Yêu cầu hồ sơ:

- Đơn xin việc làm.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.
- Giấy khám sức khỏe.

Hạn nộp hồ sơ:

31.03.2017

Các ứng viên có nhu cầu đang tìm việc và đủ điều kiện trên thì vui lòng nộp hồ sơ tại
phòng Bảo vệ
HAY MAIL VỀ ĐỊA CHỈ :
tuyendung.thinhphu@gmail.com hoặc thinhphu.jsc@gmail.com
Hồ sơ gồm:
1 Đơn xin việc (dán hình đóng dấu giáp lai)
2 Sơ yếu lý lịch (dán hình đóng dấu giáp lai)
1 Khám sức khoẻ
1 CMND, hộ khẩu, hình 3 x 4 : 4 tấm
1 Các văn bằng liên quan
Tất cả đều có công chứng (nộp bản Photo, hồ sơ nộp rồi không trả lại)
Khi đi phỏng vấn mang theo Hồ sơ gốc (khi nghỉ việc Công ty không trả lại Hồ sơ gốc)

