Mã số nhà tuyể n d ụng

201901

MÃ SỐ 20.531 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO TUYỂN DỤNG 05 CHUYÊN
VIÊN TƯ VẤN DU HỌC
Trình đ ộ

Tốt nghiệp Cao đẳng

N g à nh ng hề

zzz Ngành khác

Số lư ợ ng tuyể n

5

G iớ i tính

Nam hoặc Nữ

Yê u cầ u chung
Lượt xem
Ngày tạo hồ sơ

27/11/2020

Ngày nộp hồ sơ

27/11/2020

Hạn nộp hồ sơ

Mô tả công việ c

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO (MÃ SỐ
20.531) Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Tư vấn du học. 1. Vị trí
tuyển dụng: 05 nam/nữ chuyên viên tư vấn du học. - Trình độ: CĐ
trở lên. - TGLV: 7h30' - 11h30', 13h30' - 17h30'. Nghỉ CN. - Lương
cứng: 5 triệu - 10 triệu. + Hoa hồng. - Yêu cầu: có kinh nghiệm
Sale, VP, Bán hàng. - Ưu tiên: có 6 tháng kinh nghiệm sale
telephone. - Chế độ: Đóng BH theo luật định. Làm việc tại văn
phòng. - Địa bàn làm việc: Pleiku.

N ơ i là m việ c

Tỉnh Gia Lai

Thờ i g ia n là m việ c

Giờ hành chính

Lư ơ ng k hở i đ iể m

5.000.000 (vnđ)

5

Đến khi tuyển xong

Q uyề n lợ i
H ồ sơ g ồm

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản photo giấy khám sức khỏe, hộ
khẩu, CMND, bằng cấp có liên quan và 1 ảnh (3x4): ghi thông tin:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, trình độ … mặt sau ảnh.

G hi chú

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Địa Chỉ: 50 Sư Vạn Hạnh - P.Hội
Thương, TP.Pleiku - Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3824228. Fax:
0269.3824228

