NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHU VỰC PHÍA BẮC
Số lượng tuyển dụng: Không giới hạn
Môi trường làm việc: Các nhà máy sản xuất gạch ceramic, kính, nhựa trong khu vực phía Bắc (trong đó chủ yếu là lĩnh vực gạch ceramic)
Trụ sở văn phòng tại Phúc Yên-Vĩnh Phúc

CHI TIẾT CÔNG VIỆC
1. MÔ TẢ QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Tư vấn và Test sản
phẩm mới tại Nhà
máy khách hàng

Sắp xếp các phương án

Đạt kết quả thí
nghiệm theo yêu cầu

Thống nhất về kỹ thuật

Đàm phán thực hiện
hoạt động thương mại

K/H đồng ý mua hàng

Chăm sóc hoạt động sản
xuất/ đề xuất phương án cải
tiến/cập nhật xu hướng cho
khách hàng

K/H đồng ý cập nhật sản phẩm và xu hướng mới

2. NHIỆM VỤ

3. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật chuyên ngành

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa

Lập kế hoạch công việc, tìm hiểu thông tin nhu cầu khách hàng

Trung thực, cầu tiến

Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng hoặc tìm kiếm các
khách hàng mới

Có kỹ năng giao tiếp tốt. Tư duy hướng ngoại, thích thú với
công việc liên quan đến đàm phán, thuyết phục.

Xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất của Nhà máy

Đam mê kỹ thuật, có khả năng xử lý các sự cố kỹ thuật

Trau dồi, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức kỹ thuật mới phù hợp với vị trí công
việc

Làm việc được trong môi trường sản xuất

Thực hiện các báo cáo về xu hướng thị trường

Sẵn sàng đi lại vì công việc

Phối hợp với các phòng ban khác nhằm mang lại các dịch vụ gia tăng cho khách
hàng

Tiếng Anh giao giao tiếp căn bản

4. PHÚC LỢI- NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

5. PHÚC LỢI- SINH VIÊN THỰC TẬP

Môi trường làm việc năng động, đề cao năng lực

Nhà ở cho sinh viên

Đào tạo nội bộ thường xuyên

Chi phí ăn trưa

Cơ hội đào tạo, công tác tại nước ngoài

Hỗ trợ chi phí tiêu dùng: 2 triệu đồng/tháng

Chính sách lương theo năng lực

Cơ hội công việc ổn định sau khi ra trường

Phụ cấp khi đi công tác

Hỗ trợ 100% Chi phí đi lại, máy bay, khách sạn,… trong quá
trình công tác

Hỗ trợ 100% Chi phí đi lại, máy bay, khách sạn, điện thoại… trong quá trình công
tác

Lớp học tiếng Anh

Lớp học tiếng Anh cho nhân viên

Cơ hội học bổng cho năm học tiếp theo cho sinh viên có kết
quả thực tập tốt
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