
Công ty chúng tôi được thành lập 2013 là một trong đối tác quan trọng của 

nghành công nghiệp cơ khí, chúng tôi thực hiện ngoại giao và hợp tác theo 

nguyên tắc quốc tế trên lĩnh vực ngành cơ khí. 

Chúng tôi phục vụ khách hàng trong các ngành: Ô tô-xe máy, dầu khí, y tế, 

điện tử, khuôn mẫu, và các ngành công nghiệp gia công chế tạo kim loại… 

Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao với loạt sản phẩm đa dạng của cả dụng cụ 

tiêu chuẩn và đặc biệt – Dao phay ngón, dao phay cắt rãnh T, dụng cụ hàn chuôi, khoan 

các dạng, taro, doa, khoét, lưỡi cưa, dao tiện, và c c dạng dao gia công bao hình như: phay 

lăn răng, dao chuốt, dao sọc... 

Website: anhkimtools.com 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 

- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại do công ty giao 

- Tìm kiếm, tạo dựng, phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng mới nhằm tăng 

doanh số và phát triển thị trường 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng (nếu có) 

- Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi và thu hồi công nợ 

- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng 

- Nghiên cứu sản phẩm, cập nhật công nghệ thiết bị mới của công ty 

II. Yêu cầu: 

- Nam, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí/ chế tạo máy/cơ khí động lực 

- Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh. 

- Cần cù, chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, tính kỷ luật tốt, có trách nhiệm với công 

việc 

III. PHÚC LỢI: 

- Thu nhập lên đến 15tr/tháng (bao gồm lương cơ bản + hoa hồng) . 

- Được sếp đào tạo sản phẩm. 

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động. 

- Làm việc từ thứ hai đến sáng thứ 7 hằng tuần. 

- Ký hợp đồng lao động sau thử việc, tham gia đầy đủ chế độ BH theo luật định. 

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ/tết, thưởng lễ, thưởng lương tháng 13 đầy đủ. 

IV. LIÊN HỆ: 

- Địa chỉ liên hệ: 1737/7/3/18 KP2, P.Tân thới hiệp , Q12, TP.HCM 

- Người liên hệ: Ms Kiều: 028 6257 0211 hoặc email: hcns.anhkim@gmail.com 


