
Công ty TNHH Johnson Health Tech VN tuyển nhân viên 

1/ Chuyên viên kinh doanh dự án – Commercial sale executive 

Số lượng: 05 

Công việc: 

• Chăm sóc và giữ mối quan hệ với các khách hàng để tăng khả năng đem lại cơ hội kinh 

doanh 

• Tìm kiếm dự án mới: các hotel, resort, phòng gym 5 sao. Liên hệ và tư vấn về sản phẩm 

• Lên kế hoạch phát triển thị trường hàng tháng/quý 

• Liên hệ và tư vấn về sản phẩm, giá cả cho khách hàng 

• Theo dõi và thúc đẩy các hợp đồng dự án hiện có để bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu và 

deadline 

Yêu cầu: 

• Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh. Sẽ cân nhắc các bạn mới tốt nghiệp nhưng đam mê kinh 

doanh 

• Thông thạo các kỹ năng vi tính văn phòng 

• Kỹ năng tiếng Anh tốt 

• Có khả năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin và đánh giá tình huống tốt 

• Có khả năng làm việc độc lập 

• Hướng ngoại, chịu khó, thích kinh doanh 

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Thương mại, 

Kinh doanh quốc tế, Marketing, … 

Mức lương: 6,500,000 – 9,000,000 vnd 

2/ Trợ lý chăm sóc khách hàng kiêm tiếp tân 

Số lượng: 01 

Mô tả công việc: 

• Quản lý và theo dõi số lượng tồn kho 

http://www.sinhvien.hoasen.edu.vn/en/node/6475


• Theo dõi đơn đặt hàng từ cửa hàng gởi lên, liên hệ khách hàng lên lịch giao hàng, sắp xếp 

lịch trình, đặt xe giao hàng 

• Liên lạc với các công ty vận chuyển, hỏi giá, giao kết vận chuyển hàng hóa 

• Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại. 

• Hỗ trợ kiêm kê hàng hoá trong kho và xuất hàng đi cho khách hàng 

• Quản lí và trực khu vực tiếp tân. Chào và hướng dẫn khách đến làm việc 

Yêu cầu: 

• Nữ, trình độ cao đẳng trở lên 

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng 

• Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên biết nói tiếng Anh, hoặc Trung 

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, Biết giao tiếp 

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức về xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa. 

• Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng các ngành liên quan như: Kho vận, quản trị kinh doanh, Kế 

toán, Thương mại, … 

Mức lương: 5,700,000 - 6,500,000 vnd 

3/ Chuyên viên kinh doanh - dealer sale 

Số lượng: 02 

Công việc: 

• Phụ trách các hoạt động kinh doanh của channel 

• Theo dõi doanh số, KPI và ước tính doanh số của các channel 

• Thường xuyên giữ quan hệ và liên hệ với các đại lý, channel để tăng khả năng bán hàng 

• Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đại lý, channel 

• Là kênh liên lạc giữa công ty và các đại lý, channel 

• Quản lý đội ngũ PG khi có chương trình 

• Báo cáo nhập tồn xuất, báo cáo doanh số, thông tin đối thủ... hàng tháng 

Yêu cầu: 

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành liên quan 



• Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh. Sẽ cân nhắc các bạn mới tốt nghiệp nhưng đam mê kinh 

doanh 

• Thông thạo các kỹ năng vi tính văn phòng 

• Kỹ năng tiếng Anh tốt 

• Có khả năng lắng nghe, tiếp nhận thông tin và đánh giá tình huống tốt 

• Có khả năng làm việc độc lập 

• Hướng ngoại, chịu khó, thích kinh doanh 

Mức lương: 6,500,000 – 9,000,000 vnd 

4/ Tư vấn bán hàng 

Số lượng: 10 

Công việc: 

• Tư vấn và bán các  máy tập thể dục thể thao, ghế mát xa, bút cao cấp tại các trung tâm thương 

mại lớn 

• Nắm bắt được tâm lý khách hàng; Cập nhật ý kiến và phản hồi của khách hàng cho cấp trên 

• Bảo vệ hàng hóa trong cửa hàng 

• Làm các báo cáo bán hàng, tuân thủ điều động của cửa hàng trưởng và cấp trên 

• Vệ sinh hàng hóa, quầy bán hàng tại cửa hàng 

Yêu cầu: 

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng thời vụ, làm thêm; không có kinh nghiệm công ty 

sẽ đào tạo; 

• Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng vi tính văn phòng; 

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các Trung tâm thương mại; 

• Trung thực, siêng năng và có tính hướng ngoại; 

• Làm việc xoay ca; 

• Nhanh nhẹn và có trách nhiệm, giao tiếp tốt, tư vấn và khả năng thuyết phục khách hàng tốt. 

• Sinh viên năm 4 

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan 

Mức lương: 4,200,000 - 4,650,000 vnd 



Quyền lợi: 

• BHXH theo luật LĐ 

• 12 ngày phép năm 

• Đánh giá hàng năm 

• Thưởng doanh số 

• Thưởng tháng 13 

• Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần, 8 tiếng/ngày, xoay ca 

• Có ca gãy cho sinh viên 

Thông tin liên hệ: 

• Dương Hoàng Mai Vy - HR - AD Department 

• ĐT: 028 3822 7011- Ext. 102 

• Email: vn.hr@johnsonfitness.com 

•  Địa chỉ: Phòng 23.02B, số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Tòa nhà Lim Tower, P.Bến Nghé, Quận 
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• Website: https://johnsonfitness.com.vn/ 
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