
Công ty AES Việt Nam là đối tác toàn diện của hãng công nghệ lừng danh Dassault Systèmes, phân 

phối phần mềm và giải pháp cho ngành thiết kế, gia công, phân tích, quản lý vòng đời sản phẩm 

(CAD/CAM/CAE/PLM); hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất (MES / MOM) cho các nhà 

máy sản xuất công nghiệp; thiết bị và giải pháp tự động hóa cho nhà máy thông minh. Xem thêm 

thông tin về Công ty và sản phẩm, giải pháp tại: http://aesvietnam.com/     

 

Chi nhánh Công ty ở TP.HCM đang tìm kiếm nhân sự có khả năng thật sự cho vị trí sau: 

 

Nhân viên kinh doanh kỹ thuật (Technical sales): 

- Số lượng cần tuyển: 6 

- Mức lương: 10 – 20 triệu (lương cứng, chưa kể thưởng theo % giá trị đơn hàng)    

 

Yêu cầu bắt buộc: 

- Có kiến thức và hiểu biết vững chắc về quy trình, hệ thống sản xuất của nhà máy công nghiệp; 

- Có khả năng tự học qua tài liệu kỹ thuật công nghệ bằng tiếng Anh 

 

Ưu tiên: 

- Có hiểu biết và kinh nghiệm với các hệ thống điều hành và quản lý hoạt động sản xuất 

(MES/MOM/ERP)  

- Tuổi: 25 - 35 

- Tốt nghiệp các ngành: công nghệ thông tin, tự động hóa, kỹ thuật công nghệ liên quan đến hệ thống 

kỹ thuật sản xuất.   

- Yêu thích kinh doanh, quan tâm và hứng thú với công nghệ 4.0 (nhà máy thông minh) 

- Tự tin, năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp, có khả năng trình bày thuyết phục và chăm 

sóc khách hàng tốt 

- Sẵn lòng đi công tác trong và ngoài nước 

 

Quyền lợi được hưởng: 

- Lương điều chỉnh hàng năm căn cứ theo khả năng thực hiện công việc 

- Thưởng hàng năm  

- Thưởng % theo giá trị đơn hàng ngay và luôn 

- Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện ích, đối xử công bằng 

- Được trang bị laptop workstation, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng 

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật 

- Du lịch hàng năm 

 

 

Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: aes.myduyen@aesvietnam.com 
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