
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

(KỸ SƯ CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ) 

 
Công ty TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÔ PHAN được thành lập vào năm 2005, đến nay đã 

hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp cũng như sản phẩm thiết bị cơ 

khí và tự động hoá phục vụ cho các ngành công nghiệp khác.  

Công ty Chúng tôi hiện tại đang là đại lý độc quyền , đại lý chính hãng của những nhà Sản Xuất và 

Tập đoàn lớn trên thế giới như :  

1/ Tập đoàn Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com)  

2/ Tập đoàn Optibelt (www.optibelt.com) 

3/ Cpc chieftek precision co. ltd (www.chieftek.com) 

4/ GTEN Ball Screw Technology Co., LTD (www.Gtenusa.com ) 

 5/ Woo Chang Coupling Co.,Ltd (www.wccoupling.co.kr) 

Nếu bạn là 1 người trẻ đam mê và nhiệt huyết về kinh doanh sản phẩm kỹ thuật hãy đồng hành 

cùng Chúng tôi , Chúng tôi không chắc chắn 100% bạn sẽ thành công nhưng Chúng tôi chắc chắn sẽ 

chia sẽ 100% kiến thức để bạn thực hiện điều đó. 

SỐ LƯỢNG YÊU CẦU: 

-  Số lượng : 3 Nhân Viên. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Tìm hiểu và nắm bắt toàn bộ các dòng thiết bị của Bosch rexroth – Đức . Liên tục cập 

nhận kiến thức để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. 
- Tìm hiểu quy trình làm việc, nội quy, quy định của Công ty. Nắm rõ chính sách bán 

hàng, các kỹ năng liên quan đến công tác bán hàng. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. 

- Lập kế hoạch tìm kiếm – tiếp xúc khách hàng mới chuyên ngành Tự động hoá ( ngành in , 

đóng gói - bao bì , chế biến gỗ , nhà máy thép , máy CNC .v.v. ) 

- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ. 

- Trực tiếp tiếp xúc – tư vấn bán hàng, tích cực tìm kiếm khai thác nhu cầu mới. 

- Thực hiện tốt nhất công tác phục vụ khách hàng: khảo sát dây chuyền thiết bị, hỗ trợ tư 

vấn kỹ thuật , báo giá, lắp đặt thiết bị,  xử lý sự cố nếu có. 
- Bám sát và hoàn thành các mục tiêu về target/doanh số được BGĐ phân bổ theo từng 

quý. 

- Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành tốt các công việc khác liên quan đến bán 

hàng và dịch vụ sau bán hàng. 

- Báo cáo định kỳ / đột xuất đầy đủ kết quả công việc của cá nhân cho Quản lý / BGĐ theo 

quy định 

 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đúng chuyên môn, cơ hội thăng tiến. 
- Thu nhập cao theo đúng năng lực của ứng viên và đầy đủ các quyền lợi theo luật. Ngoài ra 

còn được hưởng các khoản hoa hồng theo doanh số đạt được và đặc biệt khác hoặc theo hiệu quả 

công việc 

- Chế độ phúc lợi bảo hiểm đầy đủ, BH tai nạn 24/24 cho mục đích công việc. Du lịch 1 

năm 1 lần. 

- Được tham gia các khoá đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ hỗ trợ cho công việc từ ngân sách 

http://www.boschrexroth.com/
http://www.gtenusa.com/
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/23/vat-tu-thiet-bi.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/31/ban-hang.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/31/ban-hang.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/63/tu-van.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/57/dich-vu.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/89/moi-truong.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/3/bao-hiem.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/58/giao-duc-dao-tao.html


đào tạo của Công ty và từ hãng . 

 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

1. Giới Tính: Nam / Nữ 

2. Độ tuổi: 24 – 32 

3. Làm việc giờ hành chánh, đi công tắc ngắn hạn. 
4. Trình độ học vấn: Đại học 

5. Chuyên môn/Nghiệp vụ: 

- Tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật như Cơ Khí, Cơ Điện Tử  .v.v.... 

6. Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau đây: 

• Kinh nghiệm bảo trì lắp đặt và sửa chữa hệ thống thiết bị trong các nhà máy. 

• Kinh doanh các thiết bị các thiết bị công nghiệp. 

7. Kỹ năng yêu cầu : 

• Vi tính: Word, Excel, Internet, AutoCAD  2D & 3D 

• Ngoại ngữ: Anh Văn giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật 

• Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng… 

8. Yêu cầu khác: 

• Yêu thích công việc kinh doanh, chủ động trong công việc 

• Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, kiên trì, năng động và chịu được áp lực công 

việc. 

 

YÊU CẦU HỒ SƠ 

1.Đơn xin việc  

2.Sơ yếu lý lịch 
3.Giấy khám sức khỏe  

4.CMND, hộ khẩu (photo) 

5.Bằng tốt nghiệp, Chứng chỉ (nếu có) (photo công chứng)  

  6.Bảng điểm học tập đối với bằng cấp chính. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÔ PHAN 

 Đ/c : 144 Nguyễn Ngọc Nhựt, Tân Quý, Tân phú, HCM 

Điện thoại: (+84.8) 62652330 Fax: (+84.8) 6267.7489 

 Email : ngophan@vnn.vn  

 Website: www.ngophan.com 

 PKD : Hoangnam.AGPPS@gmail.com & 0911406663 
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