Job Title
Nhân Viên Sales kỹ thuật B2B
Job Description
PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:
Làm việc tại ULVAC là tập đoàn công nghệ chân không của Nhật Bản với 67 năm hoạt
động. Hệ thống văn phòng đại diện trên toàn cầu với đội ngũ nhân viên được đào tạo
chuyên nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới.
• Lương cơ bản 9 triệu/ tháng. Thu nhập 15 – 20 trở lên, tùy thuộc vào khả năng của bạn
• Mức thưởng thêm dành cho bạn nếu có kết quả làm việc xuất sắc.
• Được thưởng các dịp: Tết; thưởng cuối năm tài chính
• Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
• Được tham gia du lịch trong nước/ nước ngoài 1 năm/ lần
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần
• Được cấp thẻ taxi, account Grab để phục vụ công việc
• Được hỗ trợ đào tạo tất cả kiến thức về sản phẩm và kỹ năng chăm sóc khách hàng cần
thiết
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tôn trọng con người, tạo điều kiện tối
đa để phát triển bản thân.
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6. Nghỉ toàn bộ T7, CN
• Địa điểm: Hồ Chí Minh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Gọi điện cho khách hàng từ Database từ công ty cung cấp
• Chủ động tìm kiếm thêm nguồn khách hàng tiềm năng.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tư vấn sản phẩm, gửi báo giá, chăm
sóc khách hàng trước – trong – sau bán hàng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài.
Thăm khách hàng, tư vấn kỹ thuật và báo giá
• Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được đưa ra.
• Báo cáo kết quả công việc với quản lý trực tiếp.
• Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
Job Requirement
• Nữ, độ tuổi từ 23 – 30. Yêu thích kỹ thuật và sales
• Tốt nghiệp các trường Đại học kỹ thuật, khoa Vật liệu
• Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
• Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.
• Có kỹ năng tiếp cận và quan hệ với KH tốt. Biết cách chăm sóc các khách hàng tiềm
năng.
• Có kiến thức về kỹ thuật chân không. Hiểu biết về máy phún xạ, bốc bay, lò xử lý
nhiệt chân không. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sales sản phẩm kỹ thuật theo
hình thức B2B.
• Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực.

Liên hệ:
Mr Ngọc, Trưởng đại diện ULVAC SINGAPORE PTE LTD tại Việt Nam.
Mobile: 0988248567
Website: https://ulvac.com.vn/vn/

