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Lời đầu tiên, CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION  kính gửi đến Ban Giám 

hiệu và toàn thể Quý thầy cô lời chúc sức khỏe và thành đạt. 

 Nhằm đám ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và tạo việc làm cho các tân sinh viên vừa tốt 

nghiệp của trường, CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION trân trọng thông 

báo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 

1. Số lượng:  

 - Quản lý bán hàng: 2 người. Nhiệm vụ công việc: Quản lý, phân công 

công việc nhân sự thuộc quyền quản lý. Liên hệ các trường học, lên lịch vào các 

trường học ( Cấp 1, cấp 2) 

          - Nhân viên kinh doanh: 12 người. Nhiệm vụ công việc: Vào các trường 

học được phân công, truyền thông sản phẩm đến giáo viên, phụ huynh học sinh 

( làm việc theo nhóm ) 

2. Tiêu chuẩn: 

 - Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.  

 - Năng động, tháo vát, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc 

được giao … 

3. Thu nhập: Lương căn bản từ 6 triệu trở lên, phụ cấp 1 triệu, cộng thưởng 

doanh số. 

4. Quyền lợi:  

 - Được hưởng các ngày nghỉ theo qui định của trường, luật lao động .  

 - Được hưởng các chế độ BHXH, BH y tế, BH thất nghiệp.  

 - Thưởng theo năng lực, du lịch hàng năm. 

 - Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, phát huy hết năng lực bản thân,  có 

cơ hội thăng tiền và phát triển sự nghiệp. 



 - Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện và trang thiết 

bị phục vụ quá trình dạy và học của trẻ; Đồng nghiệp thân viên, sẵn sàng giúp 

đỡ và hỗ trợ; 

 - Đánh giá và trả lương theo năng lực bản thân, thưởng hấp dẫn. 

 - Xét tăng lương hàng năm lương theo năng lực. 

 - Thưởng tết tháng 13, các ngày lễ. 

5. Địa điểm làm việc:  

Các trường học, tại tỉnh Hậu Giang 

6. Thông tin liên hệ: 

- Email: thebt@educa.vn 

- Điện thoại: Mr Thế giám sát kinh doanh  0967 779 774 

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION kính mong Quý Ban Giám 

hiệu hỗ trợ truyền thông tuyển dụng đến các bạn sinh viên đã tốt nghiệp. 

Trân trọng. 

                                                                                                  


