
Tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh Nhôm Kính
Công ty TNHH SX-TM Hoàn Thiện II (HTC Window)
Địa chỉ: 397 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh nhôm kính

Số lượng: 05

Nơi làm việc: TP. HCM

Lĩnh vực: nhôm kính xây dựng

Mô tả công việc

● Gặp gỡ, tìm hiểu khách hàng ở công trình
● Lấy thông tin, theo dõi khách hàng tiềm năng
● Trao đổi với nhóm kinh doanh nhôm kính để chốt khách hàng
● Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng làm báo giá, đàm phán ký kết hợp

đồng
● Báo cáo tình hình công việc

Yêu cầu

● Nhân viên kinh doanh nhôm kính độ tuổi từ 20 đến 28 tuổi
● Kinh nghiệm: 1-2 năm cùng vị trí, đã làm việc với môi trường xây dựng

trước đó là một lợi thế
● Trung thực thẳng thắng, chịu được áp lực công việc
● Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, giao tiếp tốt
● Kỹ năng làm việc độc lập & theo nhóm
● Yêu thích và đam mê kinh doanh, năng động và tự chủ trong công tác

tìm kiếm, khai thác thông tin dự án xây dựng, khách hàng

Quyền lợi

● Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 7, từ 8h00-17h00
● Thử việc: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
● Lương thỏa thuận + hoa hồng + thưởng doanh số từ 15-30 triệu đồng
● Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật về lao động

Liên hệ

● Hồ sơ bao gồm CV hoặc sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm, kĩ năng
● Liên hệ nộp trực tiếp tại địa chỉ văn phòng 397 Lý Thường Kiệt,

phường 8, quận Tân Bình.
● Hoặc gửi CV qua email phamthetoanhtc@gmail.com, tiêu đề ghi rõ là

“Ứng Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh”



Nhân viên thiết kế

Công ty TNHH SX-TM Hoàn Thiện II (HTC Window)
Địa chỉ: 397 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình

● Mức lương: thỏa thuận
● Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
● Trình độ: Cao đẳng
● Tỉnh/Thành phố: TP.HCM
● Ngành nghề: Thiết kế/Mỹ thuật Xây dựng Kiến trúc/Nội thất
● Số lượng tuyển dụng: 02
● Giới tính: Không yêu cầu
● Tính chất công việc: Giờ hành chính
● Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
● Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Mô tả - Tiếp nhận bản vẽ từ phòng kinh doanh và lên thiết kế sơ bộ cho
công trình dân dụng vẽ 2D hoặc 3D

- Phối hợp với giám sát để chỉnh sửa trong quá trình đo đạc thực
tế.

- Kiểm tra và chốt bản vẽ với khách hàng trước khi gửi phòng kinh
doanh để ra thông báo sản xuất

- Dựng thiết kế phối cảnh khi có yêu cầu

- Nghiên cứu và tìm hiểu hệ nhôm HTC Window qua đó xây dựng
hệ thống bản vẽ chuẩn để tối ưu hóa cv

- Đưa ra ý tưởng và thực hiện thiết kế 3D Catalogue

Yêu cầu - Thông thạo những phần mềm thiết kế 2D & 3D và Ms Office.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhôm kính hoặc xây dựng là
1 lợi thế

- Chăm chỉ và cầu tiến

- Năng động, sáng tạo và chịu được áp lực tốt

- Sinh Viên mới ra trường sẽ được hướng dẫn và đào tạo tận tình.



Quyền lợi - Lương thỏa thuận ( tùy vào năng lực khi phỏng vấn trực tiếp).

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo pháp luật về lao động.

- Tham gia BHXH

- Ngày nghỉ: theo quy định của Luật lao động.

- Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Lương tháng 13 và thưởng thêm theo doanh số.

- Thưởng cuối năm tùy theo doanh số trong năm đó của Công Ty.

- Cơ hội lên trưởng phòng thiết kế trong vòng 6-12 tháng tùy vào
khả năng khi làm việc.

- Được tham gia chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng
năm theo kế hoạch của công ty

Liên hệ

● Hồ sơ bao gồm CV hoặc sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm, kĩ năng
● Liên hệ nộp trực tiếp tại địa chỉ văn phòng 397 Lý Thường Kiệt,

phường 8, quận Tân Bình.
● Hoặc gửi CV qua email phamthetoanhtc@gmail.com, tiêu đề ghi rõ là

“Nhân viên thiết kế”

Giám sát công trình xây dựng
Công ty TNHH SX-TM Hoàn Thiện II (HTC Window)
Địa chỉ: 397 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình

● Mức lương: thỏa thuận
● Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
● Trình độ: Cao đẳng
● Tỉnh/Thành phố: TP.HCM
● Ngành nghề: Xây dựng Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng Cơ khí/Kĩ thuật

ứng dụng
● Số lượng tuyển dụng: 05
● Giới tính: Nam
● Tính chất công việc: Giờ hành chính
● Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
● Thời gian thử việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn



Mô tả + Nhận chuyển giao đơn hàng từ nhân viên sales

+ Theo dõi & liên hệ khách hàng để kiểm tra tiến hành đo đạc lấy
kích thước

+ Phối hợp với nhân viên vẽ thiết kế cho ra bản vẽ chính xác với
hiện trạng công trình.

+ Giám sát thi công lắp đặt & nghiệm thu công trình.

Yêu cầu + Trình độ: Cao đẳng hoặc tương đương

+ Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây
dựng hoặc nhôm kính

+ Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng, bản vẽ cửa,

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ đo,

+ Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác xa khi cần

Quyền lợi + Thu nhập: thỏa thuận khi phỏng vấn

+ Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

+ Được nghỉ phép theo quy định.

+ Lương tháng 13

+ Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, được hướng
dẫn nhiệt tình và kỹ càng

+ Cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập dựa trên năng lực & cống
hiến

Liên hệ

● Hồ sơ bao gồm CV hoặc sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm, kĩ năng
● Liên hệ nộp trực tiếp tại địa chỉ văn phòng 397 Lý Thường Kiệt,

phường 8, quận Tân Bình.
● Hoặc gửi CV qua email phamthetoanhtc@gmail.com, tiêu đề ghi rõ là

“Ứng Tuyển Giám Sát Công Trình Xây Dựng”


