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1. Mô tả công việc: 

-Phụ trách lắp đặt, bảo trì, bảo hành và bảo dưỡng các thiết bị chuyên dụng tại các bệnh viện và 

trung tâm y tế. 

-Trả lời và hỗ trợ thắc mắc của khách hàng về thông số kỹ thuật và công dụng của thiết bị. 

-Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tại các hãng phân phối trong và ngoài nước trước khi làm 

việc, được học hỏi những sản phẩm và thành tựu mới về kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ thông tin về 

thiết bị chuyên dụng y tế. 

-Làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất: Thermo Fisher Scientific, ESCO, Haier... 



-Nghiên cứu và cập nhật cơ sở dữ liệu đối thủ cạnh tranh để tiến hành phân tích so sánh hiệu quả 

hoạt động của công ty trên thị trường cùng đội sales. 

-Tiến hành theo kế hoạch trưởng phòng đưa ra cho các chiến dịch phát triển để tăng doanh số bán 

hàng. 

-Chủ động mở rộng khách hàng mới; Lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị để tăng doanh số bán 

hàng. 

-Theo dõi theo hướng dẫn của trưởng dự án cho từng dự án thiết bị. 

-Cung cấp các báo cáo tiến độ công việc cho Giám đốc hàng tuần và hàng tháng. 

2. Yêu cầu ứng viên: 

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, điện tử, Kỹ sư công nghệ sinh học - Công nghệ hóa học. 

-Có kỹ năng đọc hiểu và dịch tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. 

-Có kiến thức về CNTT, kinh nghiệm sửa chữa, bảo trì máy. 

-Không nhận hồ sơ ứng viên mới ra trường. 

-Ưu tiên ứng viên khá giỏi tiếng Anh, đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty khác: 6 tháng - 1 

năm 

3. Quyền lợi của ứng viên: 

 Lương khởi điểm từ  10,000,000 -15,000,000 VNĐ (Gross) hoặc hơn nữa tùy theo kinh nghiệm, năng 

lực và trình độ lúc phỏng vấn. 

 Thưởng lương tháng 13 và các chế độ thưởng khác (hoa hồng theo kết quả kinh doanh) theo trình 

độ, kinh nghiệm và trách nhiệm với công việc. 

 Ứng viên được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định hiện hành, thưởng Lễ Tết 

và thưởng đặc biệt theo quy định của công ty. 

 Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. 

 Được tham gia thể thao miễn phí chiều thứ 7 hàng tuần. 

 Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn tùy năng lực, trình độ và đóng góp cho 

công ty 
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