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Description

Valid through
30/4/2019

Job Location
Ho Chi Minh City

Base Salary
11,000,000

Date posted
09/04/2019

RITA VÕ là nhà phân phối độc quyền cho thiết bị vệ sinh KOHLER thương hiệu
nổi tiếng của nước Mỹ. Rita Võ có 06 phòng trưng bày Kohler nằm ở tâm điểm của
trung tâm xây dựng tại Việt Nam. Rita Võ cung cấp các sản phẩm xây dựng cao
cấp cho thị trường toàn quốc, đặt biệt là các khu nghỉ mát và khách sạn 5 sao ở
Việt Nam.
Trong hơn 15 năm hoạt động, Rita Võ không chỉ thành công trong lĩnh vực vật liệu
xây dựng cao cấp mà còn được biết đến với chuỗi nhà hàng cà phê RITA danh
tiếng tại trung tâm thành phố và hệ thống phân phối ôtô thương hiệu Huyndai.
RITA VÕ luôn quan niệm rằng thành công có được trong kinh doanh chính là nhờ
sự nỗ lực và đóng góp to lớn của đội ngũ nhân viên. Chính vì thế, chúng tôi mang
đến cho nhân viên một môi trường làm việc chất lượng cũng như những cơ hội
nghề nghiệp và đào tạo tốt nhất để phát triển năng lực cá nhân của từng nhân sự,
phát huy hết tiềm năng với từng vị trí công việc chính là ưu tiên số một của chúng
tôi.
>> http://www.ritavo.com
Mô tả Công việc
– Đánh giá nhu cầu sử dụng để tham mưu cho cấp quản lý duyệt các nhu cầu mua
sắm.
– Tìm kiếm nhà cung cấp, khảo sát hàng hóa và giá cả trên thị trường để lựa chọn
nhà cung cấp phù hợp.
– Trực tiếp đàm phán, chỉnh sửa hợp đồng mua, kiểm tra và lựa chọn hàng hóa đạt
yêu cầu với giá phải chăng mang lại lợi ích tối đa cho công ty trong việc mua sắm.
– Giám sát việc giao nhận hàng mua và bàn giao cho đối tượng sử dụng; hoàn thiện
các chứng từ theo quy định để chuyển phòng Kế toán thực hiện thanh toán.
– Công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên trực tiếp
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Yêu Cầu Công Việc
–

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế/thương mại

–

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong ngành

– Ưu tiên có kinh nghiệm ngành nội thất.
–

Có am hiểu về xuất nhập khẩu

–

Kỹ năng phân tích; tư duy, sáng tạo

–

Tinh thần đồng đội;

–

Khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm;

–

Kỹ năng lắng nghe học hỏi

–

Kỹ năng quan hệ Nhân sự

–

Kỹ năng tổ chức công việc.

Thông tin khác
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thời gian thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính
Phúc lợi:
Cafe sáng miễn phí tại công ty.
Giảm giá 20 đến 50% khi đến các chuỗi cafe,…

7. Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: tuyendung.hcm@ritavo.com

với

tiêu đề ghi rõ [Vị trí ứng tuyển][Họ và tên]
Liên hệ: 028 3744 6895 (ext: 102)
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