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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
I.
II.
-

III.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên công ty:Công Ty TNHH Access Professional Việt Nam
Địa chỉ công ty: 90/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM
Điện thoại: 08 6250 6198
Email công ty: Accessvn@accessprofessional.com
Lĩnh vực hoạt động: nhập khẩu và phân phối dụng cụ thiết bị đo lường, Van, bơm ,..Lắp
đặt, sửa chữa và bảo trì, …
MST: 3501620264
Người liên hệ: Hoàng Hiền Nhi
Số điện thoại: 0914 3131 65
Email: nhi@accessprofessional.com
Nơi nộp hồ sơ: 90/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM
Thông tin liên hệ khác: ……………………………………………………………
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
Vị trí tuyển dụng:
2.1 Kỹ Sư ứng dụng ( indoor Sales) : 03 người
2.2 Kỹ sư bán hàng ( outdoor Sales) : 02 người
2.3 Kỹ thuật viên ( Service Technician) : 02 người
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

3.1, Kỹ sư ứng dụng:
- làm báo giá và kiểm tra Hợp đồng.
- liên hệ với nhà máy/ nhà cung cấp để lấy giá hoặc làm rõ về kỹ thuật.
- Làm hồ sơ thầu ( thương mại và kỹ thuật)
- Theo dõi tình hình các Báo giá đã gởi ra ( gởi trực tiếp đến khách hàng hoắc gởi
cho outdoor Sales)
3.2, Kỹ sư bán hàng:
- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán
sản phẩm;
- Phối hợp bộ phận kỹ thuật, indoor sales thực hiện các hợp đồng đã ký kết với
KH,
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực
tiếp;
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- Thực hiện các Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối
quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng
ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai;
nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.
3.3, Kỹ Thuật viên:
- Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành.
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh
mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những
quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai;
- Làm Báo Cáo sau mỗi lần thực hiện dịch vụ sửa chữa và bảo hành.
IV.

YÊU CẦU
4.1 Kỹ Sư ứng dụng ( indoor Sales) : Nữ
4.2 Kỹ sư bán hàng ( outdoor Sales) : Nam
4.3 Kỹ thuật viên ( Service Technician) : Nam

V.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trình độ chuyên môn:cử nhân chuyên ngành tự động hóa, điện, hóa dầu, hóa hữu cơ,cơ
khí.
- Bằng cấp chứng chỉ:Đại Học; Cao Đẳng
- Ngoại ngữ:có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
- Tin học:tin học văn phòng
- Kinh nghiệm:
 Kỹ sư ứng dụng( indoor sales): chấp nhận sinh viên mới ra trường. Đã có kinh
nghiêm làm việc là 1 lợi thế
 Kỹ sư bán hàng ( outdoor sales): 2 -3 năm kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiêm
chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực điện, hóa dầu, thực phẩm.
 Kỹ thuật viên ( Service Technician) : chấp nhận sinh viên mới ra trường. Đã có kinh
nghiêm làm việc là 1 lợi thế
- Thời gian làm việc: toàn thời gian ( thứ 2 đến thứ 6)
- Yêu cầu khác: có khả năng chịu áp lực cao; tinh thần làm việc đồng đội tốt và khả năng
làm việc độc lập.
VI. QUYỀN LỢI
- Lương:cạnh tranh ( đàm phán tùy theo năng lực thực tế)
o Kỹ Sư ứng dụng ( indoor Sales) : 8.000.000 vnđ – 15.000.000 vnđ
o Kỹ sư bán hàng ( outdoor Sales) : 10.000.000 vnđ – 20.000.000 vnđ
o Kỹ thuật viên ( Service Technician) : 6.000.000 vnđ – 10.000.000 vnđ
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-

Nơi làm việc: 90/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM
Khác:lương tháng 13; thưởng theo doanh số bán hàng; đạo tạo ở nước ngoài.

VII. HỒ SƠ:
- Yêu cầu hồ sơ: gởi về 90/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM. Hoặc
địa chỉ email nhi@accessprofessional.com
- Hạn nộp hồ sơ: 2019
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 .tháng 04 năm 2019
Đại diện nhà tuyển dụng

Hoàng Hiền Nhi/ Admin. Manager
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