
Redolent Cosmetics World Private Limited 
Baruipur, South 24 Parganas, 700144 

theredolentworld@gmail.com, +91-8902386297 

 

Employment Notification No.: RCWPL/OCT/20/1 Date: 19/10/2020 

 

Applications are invited from eligible candidates to fill up the following posts at Redolent Cosmetics World. 
(রেডেোলেন্ট কসেেটিকস ওযলেডে নিম্ননন্নিত পদগুনন্ পূডণ কডলড জিয য লগ্য প্রলর্থীেদড কলছ যর্থেক আেেদিগুনন্ আেনিত কডল হেযেছ(I) 

 
SL. No. 

(ক্রমিক 

সংখ্যা) 

Name of the post 

(প াস্টের নাি) 

Minimum Educational 

Qualification 

(নযযনতি মিক্ষাগত প াগযতা) 

Number of 

posts 

(প াে সংখ্যা) 

Pay Scale 

(পেতন কাঠাস্টিা) 

1 Micro Scale Sale 

Representative 

Class X Pass 2 (two) 

UR - 2 

Rs. 2000* + 

Commission 
 

* Payment of Rs. 2000 will be based on the offered sale targets. Commission will be based on the extra margin achieved. 

(2000/ - টাকা করা হবে বেক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিবিবে তেবর I অর্জিে অবেবরক্ত মার্জিবের বিবিবে কবমশে তেবর করা 

হবে I) 

 

I. Mode of Application (আস্টেদস্টনর  দ্ধমত): 
 

Candidates must submit the following documents: 

(প্রাাীদবরর অেশযই বেম্নবলবিে েবীগুবল জমা বরবে হবে) 

 

1. Job application form (enclosed herewith) 

(চাকরীর আবেরে ফম ি (এর সাবী সংযুক্ত)) 

 

2. Declaration form (enclosed herewith) 

(ঘ াষণা ফম ি (এর সাবী সংযুক্ত)) 

 

3. Self-attested copy of Aadhaar & PAN card. 

(আধার এেং প্যাে কাবডির স্ব-সেযাবয়ে অেুবলবপ্) 

 

4. Self-attested copy of educational documents (marksheets only). 

(বশক্ষ্াগে েবীর স্ব-সেযাবয়ে অেুবলবপ্ (ঘকেলমাত্র মাকিবশট)) 

 

II. Essential Qualifications for Micro Scale Sale Representative (িাইস্টক্রা পেল মেক্রয় প্রমতমনমি এর জনয 

প্রস্টয়াজনীয় প াগযতা): 

 

• Should be Class X Pass. 

(রশম প্াস হবে হবে) 

 

• Should be compatible with paper work. 

(কাগবজর কাবজর সাবী সামঞ্জসযপূ্ণ ি হওয়া উবচে) 

 

• Relationship management skills and openness to feedback. 

(সম্পকি প্বরচালোর রক্ষ্ো এেং াবের্ক্রয়ার াবে উনু্মক্তো) 

 

• Should have the ability to read English, Bengali and write in Bengali. 

(ইংরাজী, োংলা প্ডার এেং োংলায় ঘলিার রক্ষ্ো ীাকবে হবে) 

 

 

• Excellent selling, communication and negotiation skills. 

(রুরিান্ত বেক্রয়, ঘযাগাবযাগ এেং আবলাচোর রক্ষ্ো) 

mailto:theredolentworld@gmail.com


 

• Expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction. 

(সে িাবধক সন্তুষ্টি অজিবের জেয গ্রাহক সমসযা এেং অবিবযাগগুবলর সমাধাে দ্রেু করা) 

 

III. Responsibilities of a Micro Scale Sale Representative (একটি িাইস্টক্রা পেল মেক্রয় প্রমতমনমি এর দাময়ত্ব): 

 

• Achieve sales targets and outcomes within schedule. 

(সমবয়র মবধয বেক্রয় লক্ষ্য অজিে করুে) 

 

• Establish, develop and maintain positive business and customer relationships. 

(ইবেোচক েযেসা এেং গ্রাহবকর সবে সম্পকি স্থাপ্ে, বেকাশ এেং েজায় রািা) 

 

• Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers. 

(বেরযমাে এেং সম্ভােয গ্রাহকবরর িাবলা যুর্ক্ত েযেহার কবর প্ণয / প্বরবষোবর উপ্স্থাপ্ে করুে, াচার করুে 

এেং বেক্রয় করুে) 

 

• Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs. 

(েযয় ঘেবেবফট সম্পারে করুে এেং বেরযমাে / সম্ভােয গ্রাহকবরর োবরর চাবহরা প্রূবণর বেবেষবণর াবয়াজে) 

 

• Reach out to customer leads through cold calling. 

(ঘকাল্ড কবলংবয়র মাধযবম গ্রাহবকর শীবষ ি ঘপ্ ৌঁছাে) 

 

• Coordinate sales effort with team members and other departments. 

(রবলর সরসয এেং অেযােয বেিাগগুবলর সাবী বেক্রয় াবচিা সমন্বয় করুে) 

 

• Continuously improve through feedback. 

(মোমবের মাধযবম ধারাোবহকিাবে উন্নবে করুে) 

 

IV. Salary (ঘেেে): 
 

Pay Scale – Rs. 2000 (fixed upon achieving the sale target) + High Commission rate on extra margin covered.  

(ঘেেে ঘেল - 2000/ - টাকা (বেক্রয় লক্ষ্য অজিবের উপ্বর বেধ িাবরে) + অবেবরক্ত মার্জিবের উপ্র হাই 

কবমশবের হার) 

 

VI. General rules and instructions (সাধারণ বেয়ম এেং বেবরিশােলী): 
 
1. Applications must be on prescribed application form available on the website (www.redolentworld.com). No 

application except in the prescribed application form shall be considered. 

(আবেরেকারীবরর ওবয়েসাইবট (www.redolentworld.com) উপ্লিয বেধ িাবরে আবেরে ফবম ির উপ্র ীাকবে হবে। 

বেধ িাবরে আবেরে ফরম েযেীে অেয ঘকাে আবেরে বেবেচো করা হবে ো।) 

 

2. Incomplete applications will not be acceptable. There is no age limit against this employment notice. 

(অসম্পূণ ি আবেরে গ্রহণবযাগয হবে ো I এই বেবয়াগ বেজ্ঞবির ঘক্ষ্বত্র ঘকােও েয়বসর সীমা ঘেই।) 

 

3. Appointments will be made on probation for one year which may be waived or extended in exceptional cases and 

will be guided by the rules as framed and/or amended from time to time. 

(এক েছবরর জেয বেবয়াগ করা হবে যা েযবেক্রমী ঘক্ষ্বত্র মওকুফ ো োডাবো ঘযবে প্াবর এেং বেয়বমেিাবে ঘেমড 

এেং / অীো সমবয় সমবয় সংবশাবধে বহসাবে প্বরচাবলে হবে।) 

 

4. Mere eligibility will not vest any right on any candidate for being called for interview. The decision of the Company 

in all matters will be final. No correspondence will be entertained from the candidates in connection with the process of 

selection. 

(কম ঘযাগযো ঘকােও াাীদর সাক্ষ্াে্কাবরর জেয ডাকা হওয়ার ঘকােও অবধকার েযস্ত করা হবে ো। সে বেষবয় 

ঘকাম্পাবের বসদ্ধান্তই চূডান্ত হবে। োছাইবয়র ার্ক্রয়া সম্পবকিে াাীদবরর কাছ ঘীবক ঘকােও বচষ্টিপ্ত্র ঘেওয়া হবে ো।) 



 

5. The company has the right not to fill up the post for which this advertisement is being made if circumstances so 

warrant. 

(ঘকাম্পাবের এই প্রষ্টট প্ূরণ ো করার অবধকার রবয়বছ, যার জেয প্বরবস্থবে যবর াবেকূল ীাবক েবে এই বেজ্ঞাপ্েষ্টট 

করা হবে।) 

 

6. In case of any dispute/ambiguity that may occur in the process of selection, the decision of the recruitment board of 

the company shall be final.  

(োছাইবয়র ার্ক্রয়াবে ঘয ঘকােও বেবরাধ / অস্পিো ঘরিা বরবে প্াবর, ঘসই ঘক্ষ্বত্র সংস্থার বেবয়াগ ঘোবডির বসদ্ধান্ত চূডান্ত 

হবে।) 

 

7. In case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after the issue 

of appointment letter, the company reserves right to modify/withdraw/cancel any communication made to the 

candidates. 

(োছাইবয়র ার্ক্রয়াবে ঘকােও অজাবন্ত িুবলর ঘক্ষ্বত্র যা বেবয়াগপ্ত্র জাবরর প্বরও ঘয ঘকােও প্য িাবয় সোক্ত হবে প্াবর, 

ঘসই ঘক্ষ্বত্র সংস্থা, াাীদবরর সাবী করা ঘযাগাবযাগ সংবশাধে / ােযাহার / োবেল করার অবধকার রাবি।) 

 

8. The selection of candidates need not necessarily be confined to only those who formally apply. 

(াাীদবরর বেে িাচে অগেযা ঘকেলমাত্র যারা াীাগেিাবে আবেরে কবরে োবরর মবধয সীমােদ্ধ েয়) 

 

 

VII. Application Fee (আস্টেদন ফী): 

 

1. Micro Scale Sale Representative -  NIL (FOR ALL CANDIDATES)  

িাইস্টক্রা পেল মেক্রয় প্রমতমনমি  -  িযনয (সিস্ত প্রার্থীস্টদর জনয) 

 

Please do not pay attention if someone asks to pay any kind of application fee. It’s the sole responsibility of the 

candidates to follow the notice properly. If someone falls under any trap/ fake news, the company will not take any kind 

of responsibility.  

(ঘকউ যবর ঘকােও াকাবরর আবেরে বফ বরবে েবল েবে রয়া কবর মবোবযাগ ঘরবেে ো(। বেজ্ঞবিষ্টট সষ্টিকিাবে 

অেুসরণ করা াাীদবরর একমাত্র রাবয়ত্ব। ঘকউ যবর ঘকােও জাল / েকল সংোবরর আওোয় প্বড েবে সংস্থাষ্টট ঘকােও 

ধরবণর রাবয়ত্ব ঘেবে ো।) 
 

 

 

          Sandhya Das 

                Employment Officer 

Date: 19/10/2020      Redolent Cosmetics World Private Limited 

 

 

Detailed advertisement notice and application form can also be download from the website: 

https://www.redolentworld.com/recruitment-notice 

(বেস্তাবরে বেজ্ঞাপ্ে বেজ্ঞবি এেং আবেরে ফম ি ওবয়েসাইট: https://www.redolentworld.com/recruitment-notice 

ঘীবকও ডাউেবলাড করা যাবে) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The application & declaration along with all required documents should be sent through courier to the 

following address on or before 30th Dec, 2020 – 

(2020 বডবসম্বর ো োর আবগ সমস্ত াবয়াজেীয় েবীর সাবী আবেরে এেং ঘ াষণাষ্টট বেম্নবলবিে ষ্টিকাোয় কুবরয়াবরর 

মাধযবম ঘারণ করবে হবে -) 

 
To 

Redolent Cosmetics World Private Limited 

C/O: Dipankar Nandy, Subuddhipur, Brick Field Road,  

Vidyasagar Pally, Lane-2, Baruipur 

South 24 Parganas, 700144 

www.redolentworld.com 

theredolentworld@gmail.com 

+91-8902386297 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.redolentworld.com/
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