TECHNICAL SALES
Việt An Group thành lập tháng 12/2010 tập trung vào lĩnh vực thiết bị đo lường,
phân tích Online và quan trắc môi trường tự động. Đến nay, với gần 200 nhân viên,
chúng tôi sở hữu một đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, am hiểu ứng dụng, kinh nghiệm
trong tư vấn và lắp đặt các thiết bị đo lường - phân tích, hệ thống quan trắc tự động
nước thải, nước mặt, nước ngầm, cấp nước, hệ thống giám sát khí thải ống khói
nhà máy và giải pháp phần mềm GIS cho lĩnh vực Cấp Nước, Nước thải và Môi
trường trên khắp cả nước.
Một số dự án lắp đặt trạm quan trắc lớn Việt An đã thực hiện như Formosa Hà
Tĩnh, nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2,4, Formosa Đồng Nai, Thép Hòa Phát, Sam Sung
Việt Nam, Honda Việt Nam, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn,…Tại Quảng Ninh,
Việt An hoàn thành lắp đặt 37 trạm quan trắc nước thải cho công ty TKV - Tập
đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và đã đưa vào vận hành.
Website: https://www.vietan-group.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnGroupp/

Vị trí Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng kỹ thuật)
o Số lượng tuyển: 10 nhân viên, 06 thực tập sinh
o Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và kinh doanh các thiết bị, giải pháp quan trắc
môi trường tự động thuộc một trong các mảng sau:
-

Ngành Kinh doanh Cấp Nước: Tư vấn, cung cấp giải pháp phần mềm (Quản lý
tài sản, GIS, WebGIS, MobiGIS, SCADA, ghi chỉ số nước, chống thất thoát
nước NRW), thiết bị (đo lường tự động, phân tích chất lượng nước tự động, dò
tìm rò rỉ, Data-logger, Quan trắc nước thải tự động) và dịch vụ kỹ thuật đến các
công ty Cấp nước, Nhà máy Cấp Nước và công ty Tư vấn Cấp Thoát Nước

-

Ngành Kinh doanh Thương mại: Tư vấn, cung cấp giải pháp phần mềm (bảo trì
hệ thống Xử lý nước thải từ xa qua MobiApp, WebGIS), thiết bị (đo lường tự
động, phân tích chất lượng nước tự động, Datalogger) và Dịch vụ kỹ thuật đến
các Công ty, Nhà thầu.

-

Ngành Kinh doanh Môi trường: Tư vấn, cung cấp giải pháp phần mềm Quan
trắc tự động từ xa (nước thải, nước mặt, nước ngầm, khí thải, không khí xung
quanh AQM qua ứng dụng trên điện thoại di động MobiApp, WebGIS), thiết
bị (đo lường tự động, phân tích chất lượng nước tự động, Datalogger), Hệ thống
quan trắc Tự động (nước thải, nước mặt, nước ngầm, khí thải ống khói CEMS,
không khí xung quanh AQM) và dịch vụ kỹ thuật đến các công ty, nhà thầu.

-

Ngành Kinh doanh Công nghiệp: Tư vấn, cung cấp giải pháp phần mềm Quan
trắc tự động từ xa (nước thải, khí thải ống khói qua ứng dụng trên điện thoại di
động MobiApp, WebGIS), cung cấp thiết bị (đo lường tự động, phân tích chất
lượng nước tự động, Datalogger), Hệ thống quan trắc Tự động (nước thải nhà
máy, khí thải ống khói CEMS, không khí xung quanh AQM) và dịch vụ kỹ
thuật đến các công ty, Nhà máy Công nghiệp nặng (Khai khoáng, Xi măng, Sắt
thép, Giấy, Nhiệt Điện và các ngành công nghiệp khác).

-

Ngành Kinh doanh Phần mềm: Tư vấn và cung cấp Phần mềm Cấp Nước (Quản
lý tài sản, GIS, WebGIS, MobiGIS, SCADA, ghi chỉ số nước, chống thất thoát
nước NRW) và Phần mềm Quan trắc Môi trường tự động từ xa (nước thải, nước

mặt, nước ngầm, khí thải, không khí xung quanh AQM qua ứng dụng trên điện
thoại di động MobiApp, WebGIS);
2. YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hoá, Cơ điện tử, Kỹ
thuật Môi trường, Cấp thoát Nước, Công nghệ thông tin (đối với mảng Phần
mềm).
• Có đam mê bán hàng, yêu thích kinh doanh
• Có khả năng giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng Anh.
• Có tính cách chủ động, sống tích cực, nhiệt tình.
• Có khả năng đi công tác thường xuyên.
3. QUYỀN LỢI:
-

Mức lương cứng (7-10 triệu) + hoa hồng cực hấp dẫn theo doanh số ký hợp
đồng + Thưởng nhân viên xuất sắc tháng (3 triệu/người/tháng + vinh danh)

-

Được đào tạo bài bản về thiết bị, sản phẩm, các kỹ năng kinh doanh trong
vòng 06 tháng.

-

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật của các
chuyên trong nước và quốc tế tại Việt An. Cơ hội được đề cử đi đào tạo tại
nước ngoài.

-

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến
cao trong nghề nghiệp.

-

Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc như ô tô, laptop,…

-

Được đi du lịch trong và ngoài nước, team building hàng năm

-

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

-

Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước

-

Định kỳ xem xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng 13

-

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và nhiều chế độ hấp dẫn khác

4. HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN
➢ Hồ sơ gửi về địa chỉ email: tuyendung@vietan-enviro.com
➢ Điện thoại: 028 7777 1616 – ext 1501 - 1503
➢ Văn phòng HCM: 4E, đường số 6, Phường An Phú, Quận 2, HCM
➢ Văn phòng Hà Nội: D3.38 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
➢ Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 4, 167 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

