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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

1/ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  

  

* Mô tả công việc,  

  

- Điện thoại hỏi thăm, tạo quan hệ với khách hàng cũ và mới 

- Chăm sóc, khai thác thông tin, phát triển quan hệ các khách hàng cũ và mới. 

- Tiếp nhận, tư vấn mọi thắc mắc, ý kiến, phản hồi của khách hàng. 

- Xử lý mọi khiếu nại, cũng như góp ý của khách hàng để cố gắng hoàn thiện hơn về mặt sản phẩm ( chất lượng ) của công ty. 

  

* Yêu cầu 

 

- Giới tính: Nam/Nữ 

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông trở lên. 

- Tuổi: từ 20-26 

- Số lượng: 2 

- Giọng nói dễ nghe 

- Có tinh thần trách nhiệm cao 

- Tự tin, nhiệt tình, vui vẻ kiên nhẫn và yêu thích công việc. 

- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực Tư vấn và Chăm sóc khách hàng qua điện thoại. 

- Các tiêu chí và tố chất phù hợp công việc khác, công ty sẽ đánh giá trong quá trình phỏng vấn  

- Ngoại ngữ: biết tiếng anh là lợi thế 

 

2/ NHÂN VIÊN KINH DOANH 

 

* Mô tả công việc  

- Nhận đơn hàng va báo giá cho khách hàng 

- Bán linh kiện điện tử theo yêu cầu của khách hàng 

- Hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu 

- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác 

 

* Yêu cầu 

 

- Giới tính: Nam/Nữ 

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông trở lên. 

- Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên với vị trí tương đương. 

- Tuổi: từ 20-26 

- Số lượng: 5 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm để thực hiện chiến dịch kinh doanh hiệu quả. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, hòa đồng, hội nhập nhanh. 

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc. 

- Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt khách hàng. 

- Có sự đam mê và quyết tâm trong kinh doanh. 

- Sáng tạo và cầu tiến trong công việc. 

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản hoặc kinh nghiệm về công nghệ thông tin & sử dụng Internet / website hoặc kinh 

nghiệm kinh doanh . 

 

 

 

 

 



3/ NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  

 

* Mô tả công việc 

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật ( tư vấn + lắp đặt) về nhãn hàng được phân công 

- Sửa chữa, bảo trì các loại sản phẩm của khách hàng khi có yêu cầu 

- Tuân thủ các quy trình, nguyên tắc của công ty để đảm bảo an toàn chất lượng cho sản phẩm 

- Hỗ trợ các công việc khác trong bộ phận Kỹ thuật khi có yêu cầu.  

 

* Yêu cầu 

- Giới tính: Nam 

- Tuổi từ 20-26 

- Số lượng: 05 

- Trình độ: Trung học phổ thông  trở lên chuyên ngành Điện- Điện Tử 

- Không yêu cầu kinh nghiệm- Công ty sẽ đào tạo 

- Có ý thức trách nhiệm công việc cao, cầu tiến trong công việc. 

- Kiên trì, có tinh thần học hỏi 

- Biết sử dụng đồng hồ điện. 

  

4/ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ 

* Mô tả công việc 

- Thiết kế các bo mạch theo yêu cầu của công ty 

- Thiết kế bo mạch theo yêu cầu của khách hàng  

- Theo dõi tiến độ các thiết kế và thực hiện các thiết kế bằng các phần mềm được yêu cầu  

* Yêu cầu 

- Giới tính: Nam 

- Tuổi từ 15-24 

- Kinh nghiệm: 1 năm 

- Trình độ: Trung học cơ sở trở lên 

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao 

-  Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu. 

-  Biết phân tích mạch điện tử, bóc tác mạch điện, vẽ nguyên lý mạch in 

-  Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm, thiết kế mạch điện tử (Altium. Orcard…) 

-  Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, excel, Powerpoint…) 

-  Thành thạo các phần mềm thiết kế mạch chuyên dụng (Altium, Ocard, Autocad, Protell…) 

-  Biết sử dụng các phần mềm văn phòng. 

 

* Quyền lợi được hưởng 

 

>>>Lương: từ 5-10trieu/ tháng. Áp dụng cho vị trí 1,2,3 Tùy theo năng lực( Riêng bộ phần Kinh Doanh được cộng thêm % 

Hoa Hồng)  

>>>Lương 5-7 triệu/ tháng. Áp dụng vị trí 4 

Được hưởng chế độ thưởng lễ, tết, lương Tháng 13 

Du lịch hàng năm.  

Quà sinh nhật bản thân. 

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao Động. 

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà Nước. 

Thời gian làm việc từ thứ 2-7 ( Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30- 17h30)( chiều thứ bảy từ 13h30-16h30) 

 

*  Hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn xin việc.+CV 

2. Sơ yếu lý lịch. 

3.Giấy xác nhận hạnh kiểm 

4. Giấy khám sức khỏe 

5. Hộ khẩu, chứng minh nhân dân( photo). 

6. Các bằng cấp có liên quan. 

* Thông tin liên hệ: Ms Thủy: 0975 074 796, (028) 62569666, hoặc gởi CV qua mail: thuy.tn736@gmail.com, 

nguyenthithuy@tncvn.vn, tuyendung@tncvn.vn 

Địa chỉ: 46/40 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q12 
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