
 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MARUBENI 

Công ty TNHH Thiết bị nặng Marubeni (gọi tắt là MHE) là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chính 

hãng Komatsu tại Việt Nam bao gồm các dòng máy xây dựng, máy mỏ, xe nâng và máy phát điện. Ngoài ra 

chúng tôi còn cung cấp các dòng máy Bomag, và xe nâng người Haulotte. Địa chỉ: Lô 7 KCN Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội 

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 

1. Vị trí cần tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH (6 NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI) 

2. Mô tả công việc 

- Chủ động lên kế hoạch tìm kiếm, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng 

- Xác định nhu cầu, đưa ra giải pháp và giúp khách hàng lựa chọn loại máy phù hợp  

- Báo giá cho khách hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng hiểu rõ về sản phẩm của công ty 

- Đàm phán các điều khoản và điều kiện của hợp đồng  

- Lập báo cáo, theo dõi tiến độ giao hàng, xem xét và giải quyết vấn đề xảy ra cho các sản phẩm. 

- Theo dõi và báo cáo với lãnh đạo về sự thay đổi của thị trường, giá cả, cũng như tất cả các thông tin từ 

đối thủ cạnh tranh. Đề xuất và kiến nghị cho những thay đổi của thị trường. 

- Thực hiện các chính sách mới cũng như quảng bá sản phẩm mới được thực hiện bởi Công ty cho khách 

hàng và thực hiện các chương trình xúc tiến nếu có. 

- Và các nhiệm vụ khác được phân công từ lãnh đạo . 

3. Yêu cầu  

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, các ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Xây dựng, Giao thông vận tải… Yêu thích 

kinh doanh, thích làm việc trong ngành máy xây dựng, thiết bị làm đường, xe nâng, có ít nhất 1 năm kinh 

nghiệm về kinh doanh. 

- Có khả năng giao tiếp, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ, thật thà 

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản. 

4. Các phúc lợi dành cho bạn 

- Làm việc từ 8:00 – 16:45, từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật) 

- Mức lương cạnh tranh (8-16 triệu/ tháng). Mức hoa hồng bán hàng hấp dẫn; thưởng năm tài chính, thưởng 

các ngày lễ, tết. Tăng lương hàng năm. 

- Được đóng BHXH đầy đủ, được mua gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên 

- Có xe đưa đón nhân viên từ HN đến văn phòng công ty. Có xe ô tô con phục vụ đi công tác. 

- Hỗ trợ ăn trưa tại canteen của công ty, khám sức khỏe và du lịch hè hàng năm 

- Các phúc lợi khác được hưởng theo quy định của pháp luật lao động 

- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề (bao gồm cả đào tạo trong nước và 

nước ngoài) 

5. Liên hệ 

- Hồ sơ (CV) xin gửi qua địa chỉ email: huong.tran@mhe.vn hoặc gửi về Lô 7, KCN Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội. Người liên hệ: Ms. Hường – 024 3843 0540 (số máy lẻ 124) 

 

TRÂN TRỌNG 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MARUBENI 

 

mailto:huong.tran@mhe.vn

