
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 
Ngày 08 tháng 12 năm 2019 

Tuyển dụng ví trí : Nhân viên kinh doanh (bán hàng kỹ thuật) 

Số lượng cần tuyển : 2                       Giới tính: Nam 

Mô tả công việc 

- Có kiến thức về ngành kỹ thuật, cơ khí chế tạo, tự động hóa 

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng. 

- Gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng. 

- Tư vấn khách hàng lựa chọn các giải pháp, sản phẩm phù hợp mà cung ty có các mặt hàng vật tư và 

phụ kiện máy gia công tia lửa điện EDM; dụng cụ cắt gọt; dụng cụ đánh bóng khuôn mẫu; đồ gá kẹp cơ 

khí, thiết bị khí nén SMC tự động hóa, Robot, Máy vision 2D, 3D ...).  

Công việc: 

- Duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng đã có. 

-  Kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc. 

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. 

Yêu cầu công việc 

-Yêu cầu tốt nghiệp một trong các ngành: cơ điện tử, cơ khí chế tạo, Tự động hóa ( yêu cầu bắt buộc) 

-Có kỹ năng giao tiếp và khả năng tư duy logic, có khả năng phán đoán nắm bắt thị trường, chịu được áp 

lực công việc, đi lại. 

-Nhanh nhẹn, năng động, nỗ lực đạt mục tiêu đề ra. 

-Đam mê kinh doanh, kĩ thuật, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. 

-Thành thạo excel, email, các công cụ tìm kiếm internet, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. 

-Độ tuổi : từ 22-35 tuổi. 

Quyền lợi 

-Lương theo doanh số (có quy chế riêng liên quan đến lương, thưởng, % hoa hồng trao đổi trực tiếp khi 

phỏng vấn) 

-Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của luật lao động. 

-Đi du lịch theo quy định của công ty. 

-Có cơ hội phát triển bản thân. Nộp CV vào mail : tuyendungazcom@gmail.com 

Liên hệ : Ms Duyên  - Mobile: 0973.461.388 

Thông tin công ty: www.azcomvn.com 

 


