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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

        

CÔNG TY TNHH FULL UNION TECHNOLOGY VIỆT NAM là công ty con 100% vốn 

đầu tư của Công Ty Cổ Phần Hóa Công Lục Hòa Đài Loan (UNION CHEMICAL 

IND.CO.,LTD), được thành lập vào tháng 05/2016. 

- Công ty mẹ thành lập vào năm 1971, với sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và 

thái độ phục vụ tận tình trong hơn 40 năm qua, công ty đã nhận được sự ủng hộ và lòng tin 

của khách hàng trong ngoài nước và nhà cung cấp. Công ty chuyên kinh doanh về nguyên 

liệu hóa học, phạm vi kinh doanh bao gồm nguyên liệu hóa học của các ngành công nghiệp 

liên quan như nhựa, cao su, sơn, giấy công nghiệp, mỹ phẩm, thuốc, thuốc nhuộm…   

I. Vị trí - Số lượng nhân sự cần tuyển dụng 

Công ty FULL UNION chuyên về kinh doanh thương mại các nguyên liệu hóa chất , hiện có 

nhu cầu tuyển dụng một số vị trí công việc như sau: 

Vị trí 
Số lượng 

nhân sự 
Mô tả chi tiết công việc 

Nhân viên kinh doanh 01 người 

- Khai thác thị trường Việt Nam, tìm kiếm khách 

hàng tiềm năng. 

- Thúc đẩy kinh doanh thị trường Việt nam, đàm 

phán với khách hàng và nhận đơn hàng. 

Trợ lý kinh doanh 02 người 

- Đưa, xử lý hối thúc đơn đặt hàng, chuyển đơn 

hàng đến các bộ phận liên quan. 

- Duy trì mối quan hệ, trả lời e-mail, xác nhận 

ngày giao hàng. 

-  ông việc cụ thể s  trao đổi trong cuộc ph ng 

vấn. 

II. Quyền lợi và đãi ngộ 

Năng lực chuyên môn khá , có thể giao tiếp ngoại ngữ(tiếng Hoa hoặc tiếng Anh) s  được trả 

lương cao.  

Mức lương: 

+ Nhân viên kinh doanh: Lương canh tranh 

+ Trợ lý kinh doanh: 6.000.000~10.000.000 VND (tùy năng lực) 

III. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết： 

- Nam/ Nữ 

- Trình độ học vấn:  ao đẳng, Đại học 

- Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm 

- Có khả năng làm việc độc lập. 

- Giao tiếp tốt tiếng Hoa hoặc tiếng Anh là một lợi thế. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về ngành hoá chất hoặc kinh doanh thương mại. 

IV. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00’ – 17h00’  (Từ Thứ 2 đến Thứ 6.) 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Địa chỉ trụ sở chính: TẦNG 5 TÒA NHÀ ROBOT, SỐ 308-308  ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN 

PHỦ, PHƯỜNG 04, QUẬN 3, TP.HCM.   

- Các bạn dự tuyển gửi  V trước qua địa chỉ Email: bonnie.yu@unionchemical.com.tw 

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh 

 

Đại diện Công ty 

 


