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TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ Kỹ sư Kinh doanh:  (Sales Engineer) 
 
 
 

 
1.  Mô tả nhiệm vụ:

  các s kinh doanh CTư vấn giải pháp kỹ thuật ản phẩm như: hống sét tiếp 
địa, Thiết bị lư điện (UPS) Hệ thống Chiller và các sản phẩm khác của  u ,  
công ty. 

 Báo giá, , tquản lý yêu cầu rực tiếp đàm phán và thương thảo hợp đồng với  
khách hàng. 

 Chăm sóc duy trì khách hàng cũ của công ty. Tìm kiếm và phát triển các 
mối quan hệ với khách hàng mới. 

 Hoàn thành d  oanh số mục tiêu cá nhân.
 

2.  Yêu cầu: 
  Số lượng tuyển dụng: 03
 Tốt nghiệp Cao đẳng - chuyên ngành: Đại học Điện – Điện tử, Viễn thông,  

Tự động , Bảo dưỡng điện hóa . 
   có 2-Ưu tiên ứng viên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, chuyên làm 

dự án – – công trình  nhà máy. 
  Có kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết phục.
 Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và đàm thoại tiếng Anh. 
 Ngoại hình dễ nhìn, thái độ ham học hỏi, nhiệt tình, năng động. 
 Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi 

công tác… 
 
3. CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN 
 

  Lương tháng 13 + thưởng doanh thu bán hàng cao ngoài lương cứng.
  Xét tăng lương hàng năm: 1 năm 1 lần
 . Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng

 
4.  Thông tin liên hệ:

 
 

Ms. Mai (phòng nhân sự)  
Email: maint@toancau.vn 
  908793376  Ext: 3112 ĐTDĐ: +84. ĐT: +848. 3770 1055 –
 
Công ty cổ phần kỹ thuật  điện Toàn Cầu
Tầng 2, ITD Building Số 1 đường Sáng Tạo, Khu E Office (KCX Tân Thuận) - - - Q7, HCM, 
VN. 
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