
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC 
 

Kính gửi Quý Anh/Chị, 

Trước tiên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm HTP xin gửi tới quý Anh/Chị lời chúc 

sức khỏe, an khang và thành đạt. 

Trải qua hơn 12 năm hoạt động, HTP đã trở thành một hệ thống phát triển mạnh mẽ và là 

một trong những Công Ty Dược Phẩm hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất, phân phối 

các sản phẩm Dược Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Chức Năng. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hệ 

thống kinh doanh của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí 

TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH NHÀ THUỐC 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng trong địa bàn phụ trách.  

 Bán hàng đúng tuyến và triển khai đúng các chương trình bán hàng của công ty  

 Chăm sóc, quản lý, phát triển hệ thống khách hàng có sẵn trong khu vực 

 Thực hiện báo cáo doanh số, số liệu phân tích thị trường cho quản lý trực tiếp 

YÊU CẦU 

 Nam/Nữ  từ 20 đến 30 tuổi.  

 Trung thực, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.  

 Khả năng giao tiếp, tạo thiện cảm với khách hàng. 

 Yêu thích công việc bán hàng, sẵn sàng học hỏi phát triển 

 Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hỗ trợ trực tiếp tại thị trường 

CHẾ ĐỘ 

 Thu nhập: 8 – 25 triệu/tháng (Đảm bảo tối thiểu 8 triệu) 

 Được chuyên gia nhiều kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo thực tế thị trường 

 Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp 

 Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ công cụ phục vụ bán hàng 

 Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước và chính sách riêng của công ty. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HTP 

 Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. HCM  

 Liên hệ: Phòng Nhân Sự 

 Điện thoại: 0918.100.110 (Zalo) 

 Email: tuyendung@htpp.com.vn 
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