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Công ty Cổ Phần VINH NAM là nhà cung cấp các dịch vụ thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, lắp đặt, tích 

hợp hệ thống trong các lĩnh vực dầu khí, biogas, hóa chất, điện lực và là nhà phân phối các sản phẩm 

công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Hơn 20 năm hoạt động, Công ty chúng tôi đã phát triển thành một 

trong các công ty đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ thiết kế kĩ thuật cho hầu hết các công trình dầu khí tại 

Việt Nam. 

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân viên trẻ năng động và nhiệt huyết cho vị trí sau: 

KỸ SƯ KINH DOANH MÁY PHÁT ĐIỆN – THU NHẬP CAO 

Lương cơ bản:  10 triệu – 13 triệu + Thưởng theo doanh số bán hàng. 

Mô tả công việc 

– Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch cho thị trường Việt Nam. 

– Tư vấn khách hàng về sản phẩm máy phát điện diesel và các giải pháp kỹ thuật liên quan. 

– Bán hàng và chăm sóc khách hàng, chịu trách nhiệm về doanh số bán của mảng thị trường được giao. 

** Có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng với thu nhập và phúc lợi tốt. 

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, quản trị kinh doanh hoặc có liên quan. 

– Có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực máy phát điện công nghiệp. 

– Có thể giao tiếp cơ bản và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 

– Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. 

– Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực cao, đi công tác xa nếu cần thiết. 

– Trung thực, có thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, hòa đồng. 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 

Ứng viên gửi hồ sơ qua email hr@vam.vn. Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ để sắp xếp cuộc hẹn phỏng 

vấn 01 vòng duy nhất. 

Để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng, Ứng viên vui lòng liên hệ Ms. 

TrầmNN - 028-38161956 (Ext. 214). DĐ: 0937.809.881 
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