THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tập đoàn Mỹ Lan được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Chỉ
với 10 năm hoạt động, Tập đoàn Mỹ Lan đã không ngừng phát triển và đang mở rộng hoạt động trên
nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao như nghiên cứu, sản xuất và
phát triển dòng sản phẩm máy in phun công nghiệp công nghệ cao LotoJet, VJet 1000 series, VJet
2000 series; nghiên cứu và sản xuất đồng hồ nước thông minh, phân bón thông minh, …
Tập đoàn Mỹ Lan đã xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, một đội ngũ
nhân viên trẻ, năng động và đầy sáng tạo. Đây sẽ là một vùng đất hứa cho những ai muốn tạo lập
cho mình một sự nghiệp lâu dài trên mảnh đất Trà Vinh, cho những ai có khát vọng và đam mê cống
hiến cho khoa học.
Khi trở thành nhân viên của Tập đoàn, bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân cũng như có điều kiện
làm việc thuận lợi để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, tự do phát huy tri thức, khả năng sáng
tạo của mình. Đồng thời chúng tôi cũng đáp ứng mọi quyền lợi cá nhân của bạn cũng như nhiều lợi
ích khác trong suốt quá trình làm việc.
Tập đoàn Mỹ Lan hiện nay gồm có 4 công ty thành viên và 1 văn phòng đại diện tại TP. HCM.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng kinh doanh, công ty chúng tôi đang tìm kiếm những ứng
viên ở vị trí sau:
SALES MANAGER / TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH: 01
-

-

-

Mô tả công việc:
o

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số

o

Giám sát hệ thống kinh doanh của Công ty, hỗ trợ nhân viên kinh doanh phát triển thị
trường, khách hàng tiềm năng.

o

Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ
cạnh tranh và đề xuất các phương án thúc đẩy bán hàng

o

Kiểm tra và phê duyệt phương án giá/báo giá

o

Xây dựng các chương trình marketing, tổ chức các sự kiện thúc đẩy bán hàng

o

Giám sát việc chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
Công ty

o

Xử lý, giải quyết khiếu nại của khách hàng

o

Quản lý và đào tạo nhân viên

Yêu cầu:
o

Trình độ học vấn, chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế,
Quản trị kinh doanh… và các ngành liên quan.

o

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

o

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong các ngành in ấn và sản xuất bao bì …

Yêu cầu chung:
o

Sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường áp lực cao.

o

Năng động trong công việc.

o

Tầm nhìn tư duy chiến lược tốt, nhạy bén

o

Có kiến thức rộng về Tài chính trong và ngoài nước, Xây dựng, phát triển thị trường...

o

Có hiểu biết xã hội và các mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan, tổ chức

o

Kỹ năng Lãnh đạo, huấn luyện, làm việc đội nhóm, quản trị thời gian, trình bày trước
đám đông...

o

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý công việc, giải quyết vấn đề tốt.;

o

Kỹ năng lập kế hoạch, điều hành, và kiểm soát công việc tốt;

o

Kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập;

o

Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên;

o

Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao với công việc & chịu
được áp lực;

o

Trung thực, nhiệt tình với công việc;

o

Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận – tỉ mỉ;

o

Tin học (word, excel), thuần thục email và internet;

o

Tiếng Anh thành thạo.

LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
-

Mức lương thỏa thuận;

-

Tùy theo năng lực làm việc sẽ có những mức thưởng phù hợp;

-

Có khả năng thăng tiến và Cơ hội được học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước,

-

Du lịch trong và ngoài nước;

-

12 ngày phép năm cho một năm làm việc;

-

Chăm sóc sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, chương trình chăm sóc răng, tiêm ngừa viêm
gan B, khám phụ khoa cho nhân viên nữ, …

-

Hỗ trợ chi phí ăn sáng, trưa và ăn tối tại Cafeteria của Tập đoàn;

-

Trang bị các thiết bị, dụng cụ, cơ sở hạ tầng để nhân viên được tự do tham gia các hoạt động
thể dục thể thao sau giờ làm việc như: Tennis, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, gym, Aerobic và
các hoạt động văn nghệ;

-

Được tham gia bảo hiểm theo qui định;

-

Được cấp đồng phục hàng năm.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
-

Đơn xin việc tự viết có dán ảnh;

-

Bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

-

Đồ án, môn học, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu đã tham gia (nếu có);

-

Sơ yếu lý lịch (ghi rõ những kinh nghiệm đã có trong thời gian học tập hoặc làm việc);

-

Giấy chứng nhận sức khỏe;

-

Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

HỒ SƠ GỬI VỀ
Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Mỹ Lan
HỨA KIM THANH
Điện thoại: 0916.420.595
Email :
thanh.hua@mylangroup.com
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Đức,Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
(Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ email trên)
Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.
Không hoàn trả hồ sơ cho ứng viên không được xét tuyển.
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY RA THÔNG BÁO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC ỨNG VIÊN THÍCH HỢP
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THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN MỸ LAN
Tập đoàn Mỹ Lan hiện nay gồm có 4 công ty thành viên và 1 văn phòng đại diện tại TP. HCM:
1. AMERICAN DYE SOURCE, INC
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh vật liệu hóa học cao cấp để sử dụng cho OLED,
PLED, pin năng lượng mặt trời, vật liệu nano …
- Địa chỉ

: 555 Morgan Boulevard, Baie D’Urfe, Quebec, Canada

- Điện thoại : (514) 457 - 0070
- Website

Fax

: (514) 457 - 0071

: http://www.adsdyes.com

2. CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LAN
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng hóa chất tinh khiết dùng trong lĩnh vực
quang điện tử, in kỹ thuật số; nghiên cứu và sản xuất máy in phun công nghiệp công nghệ cao
như LotoJet, VJet 1000 series, VJet 2000 series, …
- Địa chỉ

: Đường Vành đai, Khu Công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại : 02943 846 997
- Website

Fax

: 02943 846 998

: http://www.mylangroup.com

3. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT TƯ NGÀNH IN MỸ LAN
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, phát triển, sản xuất bản kẽm in Offset và vật tư ngành in.
- Địa chỉ

: Khu Công nghiệp Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh
Trà Vinh

- Điện thoại : 02943 746 997
- Website

Fax

: 02943 746 998

: http://www.mylanprintingmedia.com

4. CÔNG TY CP MYLAN QUANG ĐIỆN TỬ
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp dịch vụ cho các vật liệu màng
mỏng polymer đa năng dùng trong công nghệ quang học, điện tử, in kỹ thuật số, đóng gói bao bì
thực phẩm, dược phẩm.
- Địa chỉ

: Lô A, Khu Công nghiệp Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Thành phố Trà
Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại : 02943 746 787
- Website

Fax

: 02943 746 788

: http://www.mylanoptoelectronics.com

5. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
- Địa chỉ

: Số 101/21/17, đường Lê Văn Lương, Ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành
phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : 028 - 37840997
- Website

Fax

: 028 – 37840998

: http://www.vjetstore.com
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