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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Vị trí: Kỹ sư bán hàng 

Công ty TNHH The One Cleantech đã có trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong việc nhập khẩu 

phân phối các loại hóa chất công nghiệp đa lĩnh vực (chất tẩy rửa công nghiệp, hóa chất ngành giặt, hóa 

chất xử lý nước, hóa chất cơ bản…) của nhiều hãng uy tín trên thế giới: SEITZ, KNS; COSEAL; VTA 

GROUP... và là đối tác tin cậy của các đơn vị lớn như SAMSUNG; ACECOOK; DAEYOUNG, CRYSTAL 

MARTIN; PETROSETCO; IMARKET VIETNAM … cùng rất nhiều khách hàng là bệnh viện, nhà máy, xưởng 

giặt, khách sạn… đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp: tiêu 

dùng, cơ bản, đặc dụng và các dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ tư vấn nhằm tối ưu các hệ thống xử lý 

môi trường cho khách hàng. 

Chúng tôi hiểu rõ rằng đời sống con người không thể được nâng cao nếu chúng ta chỉ nhắm đến 

những hiệu quả của hóa chất mà phớt lờ những mối nguy hại của nó. Giờ là thời điểm để mọi người Việt 

nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Giờ là thời khắc để tất cả mọi người cùng nhau đẩy lùi tình trạng 

“mất an toàn hóa chất” trên nền tảng vững chắc của tình đoàn kết. 

Nhằm cùng mọi người xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, The One Cleantech luôn gắn sự 

phát triển của doanh nghiệp mình với những đóng góp nhằm đẩy mạnh “sản xuất sạch – tiêu thụ sạch”..  

Mỗi bước đi, chúng tôi luôn mong muốn được đón thêm những người bạn đồng hành mới.  

THE ONE CLEANTECH CẦN TUYỂN NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI VỊ TRÍ KỸ SƯ BÁN HÀNG 

The One Cleantech  luôn chú trọng không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp nhằm giữ vững và duy trì sự hài lòng, tin cậy của Khách 

hàng. Bằng sự thấu hiểu và trân trọng những cống hiến, nỗ lực của đội ngũ Cán bộ, Nhân viên (CBNV) 

trong sự phát triển chung của Công ty, chúng tôi luôn duy trì chính sách đãi ngộ tương xứng, lương 

thưởng hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, kinh nghiệm 

của từng CBNV; môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, nhịp độ cao giúp người lao 

động bộc lộ năng lực, không ngừng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.  



TUYỂN “KỸ SƯ BÁN HÀNG” LƯƠNG TỪ 7-15++  TRIỆU ĐỒNG - ĐI LÀM NGAY 

*** Mô tả  

- Phân phối các sản phẩm hóa chất được nhập khẩu từ nước ngoài do công ty làm đại diện phân phối; 

- Nắm bắt các sản phẩm mà công ty đang phát triển. Tìm kiếm khách hàng, đi thị trường trực tiếp, liên hệ và tìm hiểu nhu cầu 

khách hàng, tư vấn những vấn đề liên quan đến chính sách giá, kỹ thuật cho khách hàng; 

- Lập kế hoạch bán hàng, phân tích khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng hiện có; 

- Triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng; 

- Chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng; 

- Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng do mình phụ trách 

Yêu cầu bằng cấp: Đại học trở lên (ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến hóa học) 

 

*** Quyền lợi ứng viên 

- Thu nhập:  7 – 15++ triệu (Bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng kinh doanh) 

- Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng lương  80% 

- Thời gian làm việc hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7, buổi sáng từ 8h00 đến chiều 5h00, nghỉ trưa 1 tiếng. 

- Có cơ hội hưởng thu nhập cao thông qua mức lương cơ bản và % doanh số hấp dẫn. 

- Được tham gia các buổi đào tạo, training để nâng cao kĩ năng làm việc  

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp; 

- Có điều kiện phát triển bản thân, đưa ra những ý tưởng mới đóng góp cho công ty 

- Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định; 

- Tạo điều kiện thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty; 

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước; 

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan, nghỉ mát; 

 

*** Yêu cầu công việc 

- Yêu cầu bằng cấp: Đại học trở lên (ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến hóa học)  

- Yêu cầu ứng viên phải thành thạo tin học văn phòng. 

- Không yêu cầu giới tính 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng hóa chất (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) 

 

*** Yêu cầu hồ sơ 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch và CV (Mô tả) về bản thân. 

- Ảnh cá nhân, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

- Ưu tiên đối với các hồ sơ nộp sớm, chấp nhận hồ sơ phô tô 

 

*** Nộp hồ sơ tuyển dụng: 

- Nộp trực tiếp tại:  VP Công ty THHH The One Cleantech Địa chỉ: P408, tòa D5A, Ngõ 1, Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 

- Qua địa chỉ email: info@theonecleantech.com.vn (khuyến khích nộp hồ sơ qua email). 

- Ứng viên có thể liên hệ số điện thoại, Zalo 0865 003 588 (trong giờ hành chính) Gặp Ms. Huyền để được hướng dẫn cụ thể. 
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