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Bán hàng kỹ thuật lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghiệp (khí nén) 

JOB 1: Bán hàng kỹ thuật lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghiệp (khí nén) 
 

Job Description 
Vai trò chính: Cung cấp giải pháp và sản phẩm cho hệ thống khí nén, hệ thống đo đạc, 
giám sát hệ thống khí nén 
 

- Lên kế hoạch, triển khai phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả 
- Trực tiếp làm việc với khách hàng là chủ đầu tư, các công ty tư vấn thiết kế, các 

nhà thầu… tư vấn giải pháp và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng 
- Trực tiếp theo dõi hoạt động mua bán, hợp đồng, đấu thầu nhằm nắm bắt thông 

tin kịp thời, có phương án hỗ trợ khách hàng 
- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu về doanh số, thị trường 
- Tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án kinh doanh tới Ban Giám Đốc 

 

Job Requirement 
- Nam, tuổi từ 22 - 29 
- Có hiểu biết và học chuyên ngành kỹ thuật. 
- Có khả năng giao tiếp Anh cơ bản: Báo cáo trực tiếp công việc tới cấp trên 

- 04 vị trí làm việc tại Hà Nội. Địa chỉ văn phòng: Trung tâm thương mại Leparc, 
Gamuda city, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. 

- 04 vị trí làm việc tại Hồ Chí Minh. Địa chỉ văn phòng: Rosita Khang Điền, 
đường Nguyễn Thị Tư, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức 

#Kỹ năng 

- Xây dựng kế hoạch, sự dụng công cụ bán hàng 
- Giao tiếp tốt 
- Biết mở rộng khách hàng mới, tìm kiếm cơ hội tại khách hàng cũ 
- Chăm sóc khách hàng và chốt đơn hàng tốt 

 
#Quyền lợi ứng viên 

- Mức lương hấp dẫn: đàm phán chi tiết trong buổi phỏng vấn 
- Thưởng doanh số cuối năm 
- Các loại trợ cấp: Trợ cấp đi lại, trợ cấp điện thoại, trợ cấp ăn trưa  
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT & BHTN theo luật lao động Việt Nam 

Xét tăng lương định kỳ 
- KPI/ sale incentive theo chính sách bán hàng của công ty 
- Du lịch hàng năm, các sự kiện thường niên công ty (teambuilding, company 

party…) 
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, sáng tạo... 
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Bán hàng kỹ thuật lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghiệp (khí nén) 

 

Giới thiệu công ty: 
 

Công ty chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị, vật tư dùng 

trong công nghiệp. Công ty Việt Nam FIL hiện là nhà phân phối và đối tác của những 

hãng sản xuất khí nén danh tiếng và thiết bị chiếu sáng lớn tại Đức, Mỹ, Ý, Nhật. Chúng 

tôi cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu và sản phẩm liên quan tới hệ thống 

khí nén, hệ chiếu sáng cho các nhà máy sản xuất 

Các dòng sản phẩm kinh doanh chính của công ty: 

- Máy nén khí Renner (Đức); Máy nén khí Kobelco (Nhật); máy nén khí ELGI (Ấn Độ) 

- Máy sấy khí lạnh, máy sấy hấp thụ, lọc khí Donaldson (Mỹ) 

- Sản phẩm lọc liquid, lọc hơi, lọc vi sinh, lọc vent cho dây chuyền sản xuất. 

- Hệ thống làm mát khí nén, hấp thụ hơi dầu trong khí nén 

- Hệ thống khí nén cho bệnh viện 

- Hệ thống khí nén cho các garage ô tô. 

- Các máy đo điểm sương, lưu lượng, áp suất khí nén 

- Các máy đếm hạt bụi, đo lượng hơi dầu trong khí nén 

- Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng, hệ chiếu sáng chống cháy nổ, chống ẩm ướt, chiếu 

sáng chịu nhiệt độ cao… 

* Công ty đang bán hàng bằng hình thức tiếp cận trực tiếp, đấu thầu cạnh tranh tại các 

nhà máy, nhà xưởng, bệnh viện. Khách hành chính ở các ngành: điện, điện tử, thép, xi 

măng, nhựa, nước giải khát, sữa, dệt… 

* Tổng số nhân viên hiện tại: trên 20 nhân sự. 

Văn phòng công ty: 

- Làm việc tại Hà Nội. Địa chỉ văn phòng: Trung tâm thương mại Leparc, Gamuda city, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. 

- Làm việc tại Hồ Chí Minh. Địa chỉ văn phòng: Rosita Khang Điền, đường Nguyễn Thị 

Tư, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức 

 

Liên hệ: 

Email: info@fil.com.vn; Website: www.fil.com.vn 

Hotline: 09771175789 
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