
  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

CÔNG TY MR.GROUP 

Vị trí tuyển dụng: CTV Marketing 

Mô tả công việc: 

- Tham gia các group liên quan 

- Thực hiện công tác quản lí và trực tiếp trò chuyện với khách hàng 

- Tiếp nhận và xử lí các yêu cầu về chuyên môn trong quá trình làm việc 

- Giúp khách hàng đề ra những kế hoạch phát triển phù hợp với lĩnh vực kinh doanh 

- Đánh giá nhu cầu của khách hàng để tư vấn dịch vụ hợp lí 

- Giới thiệu khách hàng đến những phòng ban liên quan 

Yêu cầu: 

- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên 

- Có kinh nghiệm bán hàng hoặc sale online là một lợi thế 

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán khách hàng tốt 

- Là người hướng ngoại, hòa đồng, tích cực và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm, 

kỹ năng trong môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ 

- Có trách nhiệm trong công việc 

Quyền lợi: 

- Thu nhập không giới hạn theo chính sách hoa hồng của công ty 

- Làm việc remote 

- Không áp KPI 

Chính sách hoa hồng: 

- Hợp đồng dưới 30 triệu: 8%/hợp đồng (Hợp đồng đầu tiên > 10 triệu được thưởng 

nóng 1 triệu) 

- Từ 2 đến 5 hợp đồng (từ 30-100 triệu): 10%/hợp đồng (thưởng nóng 5 triệu khi đạt 

5 hợp đồng) 

- Từ 6 đến 10 hợp đồng (từ 30-100 triệu): 12%/hợp đồng (thưởng nóng 7 triệu khi đạt 

10 hợp đồng) 

- Từ 11 đến 15 hợp đồng (từ 30-100 triệu): 15%/hợp đồng (thưởng nóng 10 triệu khi 

đạt 15 hợp đồng) 

- Duy trì hợp đồng: +2%/hợp đồng  

 



  

Thời hạn thanh toán: Đối với hợp đồng dưới 100 triệu thanh toán 100% hoa hồng cho 

ứng viên sau 20 ngày làm việc kể từ ngày kí hợp đồng với đối tác. 

Thông tin liên hệ: 

- Email: info@mrgroup.com.vn 

- Phone: +84 924 118 081 (Ms.Suzie) 

Thông tin công ty: 

- Website: www.mrgroup.com.vn 

- Fanpage: https://www.facebook.com/mrgroup.mrcommunication/ 
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