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• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh hoặc
ngành nghề có liên quan;

• Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên
ở vị trí tương đương;

• Có hiểu biết về kỹ thuật hoặc kỹ
năng kinh doanh;

• Đam mê và có tố chất kinh doanh;
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao

tiếp tiếng Anh.

Always in favour of your development

Tuyển dụng

KỸ SƯ KINH DOANH

CÔNG VIỆC

YÊU CẦU

• Mức lương hấp dẫn, trả lương theo
năng lực;

• Được hưởng đầy đủ chế độ phúc
lợi theo luật lao động;

• Bảo hiểm sức khỏe 24/24, Phụ cấp
đi lại;

• Nghỉ chiều thứ bảy & chủ nhật;
• Được tham gia các chương trình

đào tạo của Công ty;
• Du lịch và khám sức khỏe định kỳ

hàng năm.

QUYỀN LỢI

• Tham gia kinh doanh & phát triển thị trường trong và ngoài nước. Phạm vi kinh
doanh thuộc các lĩnh vực:
 Các sản phẩm & thiết bị Lạnh Công nghiệp: thiết bị cấp đông IQF, kho lạnh,

chế biến thực phẩm, đồ uống.
 Panel cách nhiệt, panel dùng trong xây dựng.

• Tham gia tiếp xúc khách hàng, ghi nhận thông tin và tư vấn giải pháp phù hợp.
• Thực hiện các thiết kế đấu thầu, dự toán.
• Tham gia thực hiện hợp đồng, triển khai công việc theo hợp đồng, theo dõi tiến

độ, làm việc với khách hàng để ghi nhận và xử lý các công việc liên quan của hợp
đồng.




