
Hitachi Elevator Viet Nam Co., Ltd  
 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KINH DOANH  

SỐ LƯỢNG: 02 

 

Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam (trụ sở mới tại toà nhà 
Lim Tower III, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cần tuyển Nhân viên làm 
việc tại TP.HCM, với các thông tin như sau:  

I. Yêu cầu 

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Kỹ thuật (Cơ khí, Điện, Cơ điện tử…v…v…)  

- Kỹ năng soạn thảo bản vẽ (ưu tiên AutoCad, nhưng vẫn cân nhắc các phần mềm khác)  

- Kỹ năng tiếng Anh tốt (4 kỹ năng, mức Khá)  

II. Mô tả công việc 

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thang máy và thang cuốn.  

- Chuẩn bị bản vẽ thầu các dự án thang máy và thang cuốn.  

- Tư vấn, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.  

- Kết hợp với bộ phận Thi công Lắp đặt để kiểm tra hiện trường công trình  

- Hoàn thiện bản vẽ các đặc điểm thang máy và thang cuốn cho phù hợp công trình  

- Chuẩn bị hồ sơ và trình ký duyệt các bản vẽ thang máy và thang cuốn cho cấp trên 

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước bán hàng và sau bán hàng cho khách   

- Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh về các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm  

- Thương lượng các vấn đề về hợp đồng, phạm vi công việc với khách hàng  

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng  

 

III. Phúc lợi 

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực 

- Thưởng: tháng 13 (fixed) + thưởng theo KPI + Sales incentive 

- Chế độ bảo hiểm, phụ cấp. nghỉ phép tốt 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp 

 

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh qua email: hev.admin.sd@hitachi.com (Ms. Phương) 
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Hitachi Elevator Viet Nam Co., Ltd  
 
 

RECRUITING INFORMATION 
 

URGENT REQUIREMENT SALES ENGINEERING STAFF 

2 PERSONS 
 

Due to developing Hitachi Elevator Vietnam, whose new Head office is located on Lim Tower III (29A 
Nguyen Dinh Chieu st, Da Kao ward, dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam), is opening vacancies with 
following information:  

I. Requirement  

- Engineering background (Mechanical, Electrical, Mechatronics...etc.) 

- Drafting skill (Auto Cad is preferred but other software is OK) 

- Good English skill (4 skills, Intermediate level) 

II. Job Description  

- Technical study for tender specs of elevators and escalators 

- Preparing elevators and escalators tender drawings.  

- Providing product education and advice.  

- Cooperating with Installation team for site checking 

- Elevators and escalators specification finalization 

- Preparation and submission of elevators and escalators drawing for approval 

- Providing pre-sales and post-sales support 

- Providing technical support to sales team 

- Negotiating contracts, work scope with customer 

- Building relationships with customers 

III. Benefits  

- Competitive salary range 

- 13rd month salary as fixed, plus KPI bonus and Sales incentive 

- Good Insurance and Allowance policy, Holidays Leave 

- Professional working environment 

 

If you have interest in this position, kindly send CV in English to email: hev.admin.sd@hitachi.com (Ms. 
Phương) 


