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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

(V/v: Tuyển dụng Internship) 

Công ty Cổ Phần Gobooyaa là một doanh nghiệp startup thương mại điện tử cung cấp gỉải pháp giúp 
khách du lịch tự túc đặt phương tiện riêng chất lượng từ các nhà cung cấp vận tải địa phương. Với 
mong muốn xây dựng đội ngũ trẻ, năng động, kiến tạo giá trị nghề nghiệp đồng thời cũng muốn tạo cơ 
hội nghề nghiệp cho những nhân tài tương lai để các em được thể hiện bản thân, được khẳng định chính 
mình và đồng hành cùng sự phát triển của công ty.  

Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý nhà trường nhu cầu tuyển dụng sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp 
với các vị trí tuyển dụng như sau:  

I. SALES SPECIALIST : 

1. Số lượng: 02 người 

 
2. Mô tả công việc:  

• Làm việc trực tiếp với quản lý bộ phận để bảo đảm bộ phận vận hành hiệu quả. 
• Tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trên nền tảng và cam kết dịch vụ khách hàng xuất sắc với khách để 

tạo ra doanh số bán hàng 
• Sẵn sàng làm những việc khác chuyên môn khi được yêu cầu. 

3.Yêu cầu:  

• Có kỹ năng chăm sóc và lắng nghe khách hàng tốt. 
• Tinh thần teamwork cao và luôn ưu tiên đạt mục tiêu chung. 
• Khả năng tư duy logic, sáng tạo, kiên trì với mọi nhiệm vụ được giao. 
• Chủ động và linh hoạt trong công việc, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong môi trường Start-

up. 
• Tò mò – dám làm – dám thừa thận và nhanh chóng đưa ra giải pháp để cải thiện kết quả. 
• Đọc hiểu tiếng Anh và Việt tốt. 

4. Quyền lợi: 	

• Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. 	
• Được hưởng phụ cấp (lương thực tập) 	
• Được đóng dấu thực tập. 	
• Được thưởng nếu hiệu quả làm việc tốt 	
• Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty. 	



***Cách thức ứng tuyển:  

• Vui lòng gửi CV về địa chỉ email: thy@gobooyaa.com 	
• Tiêu đề: Vị trí ứng tuyển – Họ tên (Ví dụ: Sales Sepcialist Internship – Họ tên)	

 

***Thông	tin	Công	ty:	

• Tên Công ty: CT Cổ Phần Gobooyaa 
• Website:gobooyaa.com 
• Điện thoại liên hệ: 0989600511 
• Địa chỉ: 502/11/22 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM  

Tổng Giám Đốc 

  

 


