
 00/04/1400 

 0400الف/

 دارد 

 استخدام فرم نمایراه 

 سمه تعالیاب

 هموطن عزیزان توجه حسن از ،(سامانه آنالین فروش عمده کاالی سازمانی و خدمات کسب و کار)؛ استاف شرکت

 ؛داردمی اعالم را زیر نکات کارشناس فروش، استخدام شرایط خصوص در سازی آگاه جهت و بوده سپاسگزار

 .شودمی ارسال ستخداما فرم لینک قاضیان،سهولت مت جهت است، موجود سایت در ،استخدام رمف -1

 .گرفت نخواهد قرار استاف ارشد مدیران توسط بررسی نوبت در و شده اعالم مردود استخدام فرم کردن پر ناقص -۲

 .شود قید بایستمی استخدام فرم در قبلی، شرکتهای با همکاری قطع علت -۳

 خود را شرکت آدرس همچون بدیهی سواالت پاسخ و بوده صبور و پویا رودمی انتظار فروش کارشناس متقاضی از -4

 .بیابد استاف سایت از

 امکان و بوده متفاوت فروش، کارشناس توانمندی و مهارت حضوری؛ غیر و حضوری شرایط هب توجه با هاپرداختی -۵

 حقوق شرایط تمام استخدام/مصاحبه فرم بررسی از پس. ندارد وجود متقاضی صدها برای کار ابتدای در آن گوییپاسخ

 متقاضی اطالع هب مکتوب قراردادی طی شفاف طور به شرایط تمامی گرفتن نظر در با ،کارو جزییات  شیوه پرداختی، و

 .رسید خواهد

 .دارد قانونی پیگرد مصاحبه، فرم شدن مردود بر عالوه واقع، خالف اطالعات کردن وارد -۶

. گردد ارسال سپس و شده گرفته  "save as" "از سیو" متقاضی اسم با فرم نام حفظ با بایستمی استخدام فرم -۷

 لطفا آن، کردن پر و فرم pdf پرینت صورت در. شود خودداری جدا شده، پر فرم عکس ارسال و فرم دستی کردن پر از

 .باشد شرکت محل آدرس به پستی و یا  pdf  صورت به ایمیل و خوانا خط با

 .شود اپ واتس ضرورت صورت در و بوده ایمیل صورت به استخدام فرم ارسال اولویت لطفا -۸

 .شود خودداری بدیهی و ضروری غیر هایپرسش از و بوده صبور لطفا متقاضیان، زیاد بسیار تعداد به توجه با -۹

 .باشدنمی استخدام منزله هب استخدام فرم پرکردن -10

 .شودمی دانیقدر عزیز متقاضیان نظر دقت و توجه حسن از

 مدیر امور اداری                                                       

 ستهراستی شای                                                           

 


