
 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

(JOB DESCRIPTION) 

 

 

Chức danh (Job Title):  Technical Sale 

Cấp bậc (Job Grade):  Nhân viên 

Bộ phận (Department):  Sale/Marketing  

Nơi làm việc (Working location):  Văn phòng + Công trường 

 

1. Mô tả công việc chung (General Job Description) 

 Làm việc tại văn phòng, cùng với nhóm Marketing để phát triển quan hệ khách hàng hiện tại, tìm 

kiếm khách hàng tiềm năng mới. 

 Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng về nhu cầu của họ, tạo mối quan hệ thân thiết 

 Cập nhật tình hình nhu cầu của khách hàng, theo dõi, báo giá và báo cáo hàng tuần. 

 Mô tả công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

2. Yêu cầu (Requirements) 

a) Kiến thức và  kinh nghiệm: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tự động / Điện tử 

- Có kinh nghiệm trong việc lập trình PLC, HMI của các hãng như Siemens, Allen Bradley, 

Mitsubishi, …  

- Biết đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật (cơ khí, điện) 

- Có khả năng sử dụng phầm mềm Autocad 

- Anh văn: đọc viết tốt, giao tiếp tốt. 

- Ưu tiên - Có khả năng lập trình sử dụng một trong các ngôn ngữ như VB, C++, .NET… 

và database. 

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các nhà máy nước giải khát. 

b) Kỹ năng và tính cách: 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian, phân chia công việc. 

- Tu duy rõ ràng, mạch lạc. 

- Biết lắng nghe, ham học hỏi. 

- Đam mê nghiên cứu, kiên nhẫn, tỉ mỉ. 

- Trung thực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc. 

- Có tính kỷ luật cao. 

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

- Có thể đi công tác xa, dài ngày trong và ngoài nước. 

3. Liên hệ: 

- Người liên hệ: Ms. Thao 
- Email: thao.truong@new-ocean.com.vn            
- Sdt: 0336751609 

mailto:thao.truong@new-ocean.com.vn


 


