
 

MẪU ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

(RECRUITMENT FORM) 

Thông tin tuyển dụng cơ bản gồm có 3 phần: 

 

Phần 1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÔ PHAN 

- Ngô Phan chuyên cung ứng hàng công nghiêp hỗ trợ. 

- Đia chỉ: 144 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú. 

- Mã số thuế: 0303772686 

- Điện Thoại: (028) 6265 2330 

- Website: ngophangroup.com 

- Công ty TNHH Dịch Vụ Ngô Phan Thành lập 2005 với hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên 

cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa cho các công ty, doanh nghiệp 

lớn nhỏ tại việc nam.Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngô Phan là nhà phân phối chính 

thức các thiết bị chính hang như:Linear motion,cable chain,coupling….  

Phần 2. Thông tin tuyển dụng cơ bản  

➢ Số lượng Vị trí tuyển dụng:  05 Nhân Viên Kinh doanh Kỹ Thuật 

➢ Mô tả công việc:  

• Kinh doanh sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa (Thanh trượt, vít 

me, sên xích, biến tần...). 

• Tư vấn, chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển nguồn khách hàng mới. 

• Báo cáo tình hình kinh doanh, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch kinh doanh kênh 

phân phối. 

• Tham gia các buổi đào tạo kiến thức chuyên sâu về sản phẩm & nâng cao kỹ năng 

khả năng kinh doanh một cách bài bản và chuyên nghiệp. 

• Nắm vững hiểu rõ về thông tin sản phẩm. 

➢  Yêu cầu công việc: 

• Tốt nghiệp ngành cơ khí. 

• Không yêu cầu kinh nghiệm. 

• Đam mê kinh doanh.  

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục xây dựng mối quan hệ tốt. 

• Kỹ năng tư vấn bán hàng,đàm phán, thương lượng. 

• Tự tin, năng động, trung thực. 

• Chịu được áp lực cao trong công việc. 

• Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm. 

➢ Khác: 

• Lương cơ bản (8tr-10tr) + Hoa Hồng+ Phụ Cấp+ Thưởng theo năng lực. 

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. 



• Được đào tạo học tập nâng cao trình độ chuyên ngành. 

• Lương tháng 13. 

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BH, Phúc lợi theo quy định. 

 

Phần 3. Thông tin nhận hồ sơ   

Người liên hệ, địa chỉ email, chức vụ, Số điện thoại: 

-Người liên hệ: Ms. Thảo-Phòng Nhân Sự 

- Emai: info.ngophan@gmail.com 

- Số điện thoại: 0909013797 


