
 

Bạn đang tìm việc???  

Bạn mê “ công nghệ” 

Bạn thích tìm hiểu “ thương mại điện tử” 

Hãy đến với Haravan. Bạn sẽ tìm được tất cả câu trả lời trên. 

Haravan là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp bán lẻ 

Omnichannel, thương mại điên tử và Engament marketing. 

Hiện tại, Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên kinh doanh khu vực: Tây Nguyên. 

Để trở thành Haravaner, bạn cần đáp ứng các tiêu chí gì? 

 Hiện đang là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế/ Thương mại điện 

tử hoặc các ngành có liên quan. 

 Có thể đi làm fulltime - Không yêu cầu kinh nghiệm. 

 Bạn yêu thích lĩnh vực Thương mại điện tử, công nghệ, đam mê kinh doanh là một lợi thế. 

 Nhạy bén, linh hoạt, tư duy tích cực, ham học hỏi, năng động, chủ động trong công việc. 

 Giao tiếp cởi mở, thân thiện, có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt. 

 

Bạn sẽ nhận được gì từ Haravan? 

 Chế độ lương, thưởng, phúc lợi vô cùng hấp dẫn. 

 Xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực Thương mại điện tử. 

 Được dẫn dắt bởi đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và “thích” chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. 

 Lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến rõ ràng. 

 Môi trường công nghệ sôi động, chuyên nghiệp, “hợp trend, hợp thời” cho các bạn genZ. 

 Bạn sẽ trở thành một “chuyên gia” công nghệ. 

 

Địa điểm làm việc: Linh động ( Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai, Đăk Lăk , 

Đăk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, An Giang) 

 

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay apply để trở thành thành viên của Haravan. 

JD chi tiết và ứng tuyển ngay tại link:  

https://bitly.com.vn/k2k4ci 

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P15, Q11, TPHCM 

HR tuyển dụng: Chị Thảo Nguyễn – SĐT:0981.877.851 

                           Anh: Ngô Thơ – SĐT: 0935.755.804 

Email: careers@haravan.com 

https://bitly.com.vn/k2k4ci
mailto:careers@haravan.com


Careersite: careers.haravan.com 

Linkedin: linkedin.com/company/haravan 

 

 

 

http://careers.haravan.com/?fbclid=IwAR2pnxzPc-gie_U_x4LWi_FL6B-JxV9awLa6bYz4tCKvfxIqtlRffsMhq-M
http://linkedin.com/company/haravan?fbclid=IwAR3YJDDDJZEc1VPjlvi1dPO9aqRqNuAG8SA38K3CJBbgnXNE6Lm9X8Lo_6E

