Quy trình tuyển dụng NVKD của FPT Bắc Giang

Công ty cổ phần viễn thông FPT ( FPT TELECOM ) - Chi nhánh Bắc Giang ( FPT Bắc
Giang)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), thuộc Công ty Cổ phần FPT, là một trong
những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ trực tuyến tại Việt
Nam. Hiện nay, FPT Telecom có gần 4.500 nhân viên và đã có mặt trên 50 tỉnh thành trên toàn
quốc. Với phương châm “Mọi dịch vụ trên một kết nối”, FPT Telecom đã và đang không ngừng
đầu tư, triển khai và tích hợp ngày càng nhiều các dịch vụ giá trị gia tăng trên cùng một đường
truyền Internet, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ngày càng nâng cao hơn nữa vị thế của một nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam.
Trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực luôn là mục tiêu hàng đầu trong các chiến
lược phát triển của chúng tôi. Ở FPT Telecom bạn sẽ được làm việc trong môi trường an toàn,
thu nhập cạnh tranh và các chương trình đào tạo phát triển.
Hãy gia nhập đội ngũ nhân viên FPT Telecom ngay từ bây giờ!
Quy mô
4500 người
Địa chỉ
Tầng 2M, tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, Hà nội
Website
www.fpt.vn

Thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại FPT BẮC GIANG

Vị trí
Nhân viên kinh doanh đường truyền ADSL, FTTH, Truyền Hình FPT tại
thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam

Mô tả công việc:
-

Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng
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Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ do FPT Bắc Giang đang
cung cấp
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Ứng viên trúng tuyển sẽ hoạt động kinh doanh tại thành phố Bắc Giang và các Huyện
lân cận

Yêu cầu:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Không nói ngọng, nói lắp.
Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có sức khỏe
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Quyền lợi:

Thu nhập hấp dẫn (Thu nhập = Lương Cơ Bản + Hoa hồng bán hàng + % doanh thu)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh công bằng
Cơ hội đào tạo, phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ đầy đủ theo luật lao động hiện hành và riêng của FPT Telecom

Chuẩn bị hồ sơ:

Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu download trên website : www.tuyendung.fpt.com.vn
(ghi rõ email hay sử dụng)
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Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (thời hạn trong vòng 6 tháng)
Hộ khẩu/ CMT photo có chứng nhận của địa phương
Giấy khai sinh (bản sao)
Bằng tốt nghiệp (công chứng) / Giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu chưa lĩnh bằng)/ Giấy xác
nhận (nếu đang là sinh viên)
Bảng điểm, chứng chỉ liên quan nếu có (công chứng)
Ảnh 3x4 (04 Bản)

Ghi chú: Hồ sơ ứng tuyển có thể nộp bản photo, sau khi trúng tuyển ứng viên hoàn thiện đầy
đủ các giấy tờ nêu trên trước khi ký hợp đồng thử việc.
Nộp hồ sơ: Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách
Nộp qua email: trungdq9@fpt.com.vn
Nộp trực tiếp: Số 47 - Đường Ngô Gia Tự - Thành Phố Bắc Giang
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Trung - Phòng Kinh Doanh, ĐT: 0916.056.800

Lưu ý:
- Ghi rõ tên vị trí và địa điểm mong muốn làm việc trên bìa hồ sơ/ tiêu đề email nếu nộp trực
tiếp/ nộp qua email.
- Ứng viên có hồ sơ phù hợp sẽ được thông báo lịch phỏng vấn qua email trong vòng 1-2
tuần kể từ ngày nộp hồ sơ
Cấp bậc
Nhân viên
Loại hình
Toàn thời gian cố định
Kinh nghiệm
Không kinh nghiệm
Số lượng
3
Địa điểm làm việc Thành Phố Bắc Giang
Mức lương
Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ:

Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

Thông tin liên hệ:
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Người liên hệ
Email
Điện thoại

Mr. Trung
&nbsp; Trungdq9@fpt.com.vn
0916.056.800

Hình thức nộp hồ sơ tốt nhất: qua email.

Tuyển dụng fpt bắc giang, công ty fpt bắc giang, internet fpt bắc giang, nhân viên kinh doanh
tại bắc giang, tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên lắp đặt mạng, nhân viên bán truyền hình
fpt bắc giang, kỹ thuật fpt bắc giang, dịch vụ khách hàng fpt bắc giang, giám đốc fpt bắc giang,
trưởng phòng fpt bắc giang, fptbacgiang.com, thu ngân fpt bắc giang, cus fpt bắc giang, lắp đặt
mạng fpt bắc giang, truyền hình fpt bắc giang, votv fpt bắc giang, viettel fpt bắc giang, vnpt fpt
bắc giang, bắc giang fpt, hiệp hòa fpt, việt yên fpt, lạng giang fpt, yên dung fpt, vôi fpt, fpt tân
an, fpt tân dân, fpt hương gián, fpt nếnh, fpt sen hồ, fpt hoàng mai, fpt me điền, fpt hồng thái, fpt
bãi bò, fpt dĩnh kế, fpt dĩnh trì, fpt dĩnh cầu, fpt tân dĩnh, fpt quán thành, fpt chợ song mai, fpt
cây số 4, fpt km5, fpt hoàng hoa thám, fpt cực cao, fpt bgg, fpt tại thành phố bắc giang, cáp
quang gia đình bắc giang, cáp quang công ty bắc giang,
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