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Trình độ Đại Học 

Kinh nghiệm 1 năm 

Mức lương Thỏa thuận 

Hình thức làm việc Nhân viên chính thức 

Thời gian thử việc Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn 
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Yêu cầu 

- Công Ty TNHH Giải Pháp Chọn Tốt là công ty Thương Mại Điện Tử - cung cấp các sản phẩm 

(công nghệ, kỹ thuật số, điện tử, điện máy, dụng cụ thể thao, thiết bị y tế , gia dụng, linh phụ 

kiện, thời trang, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niện, tranh ảnh, sách truyện, tạp chí, 

dành cho Mẹ & Bé, nội thất, hóa phẩm, dụng cụ gia đình, dụng cụ cá nhân…) và các dịch vụ 

(chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp: spa, massage, trang điểm, làm tóc, nail; ăn uống, du lịch, xem 

phim, thể thao, giải trí, phiếu mua sắm, quà tặng…) 

- Với thông điệp : TỰ HÀO “CHẤT LƯỢNG CHỌN TỐT LÀ DANH TIẾNG” 

- Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được Chọn Tốt cung cấp đều là những sản phẩm đẳng cấp - 

chất lượng cao. Cung cấp phục vụ tất cả nhu cầu của quý khách hàng với mức giá rẻ hơn so với 

giá thị trường trong thời gian có chương trình khuyến mãi của các đối tác danh tiếng trên Việt 

Nam và Toàn Cầu. 

- Với mong muốn khẳng định vị thế thương hiệu CHONTOT.vn trong lĩnh vực thương mại điện 

tử & mua sắm trực tuyến.  Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự có năng lực, sáng tạo, nhiệt 

huyết, đam mê. Khẩu hiệu "Chiến đấu - Chiến thắng" là mục tiêu cho mình và công ty. 

- Điều kiện:  22 – 32 tuổi 

- Biết chụp ảnh. Khiếu mỹ thuật. Biết sử dụng từ ngữ Việt để biên tập nội dung bài viết cho sản 

phẩm – dịch vụ. 

- Biết sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh. Có khả năng thiết kế đồ họa, flash, 

sử dụng được các công cụ Photoshop, Corel 

- Có laptop chuyên xử lý hình ảnh, internet online. 

- Có khả năng giao tiếp tốt. Giọng nói dễ nghe. 

- Thời gian làm việc: giờ hành chánh. 

Kỹ năng 

 

 

 

Yêu cầu hồ sơ 

 

 

 

Hạn nộp hồ sơ 

 

Người liên hệ 

 

 

 

Liên hệ 

- Kỹ năng thuyết trình, quản lý công việc, giải quyết các vấn đề sáng tạo, logic. 

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Phong cách sống năng động và nhiệt huyết trong công việc. 

 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch. 

- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân. 

- Các bằng cấp có liên quan. 
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01998 528 528 hoặc gửi hồ sơ về info@chontot.vn 
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