
 
 

 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí: Nhân viên Chăm sóc khách hàng tổng hợp làm việc tại chi nhánh. 

2. Số lượng: 02 

3. Địa điểm làm việc: Số 673, đường Điện Biên Phủ, phường An Khê, quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời gian làm việc: 8h30h-12h00 AM. 13h30-17h30 PM từ T2-T6. T7 làm buổi sáng. 

5. Mức lương: Lương 5 - 8 triệu/ tháng. 

6. Mô tả công việc: 

 Hỗ trợ nhân viên kinh doanh liên hệ, tiếp cận khách hàng mới: 

 Phối hợp phân tích khách hàng 

 Lập báo giá lần đầu cho khách hàng, điều chỉnh nếu cần. 

 Chuẩn bị bộ hồ sơ để tiến hành giải trình phương án.  

 Lập hợp đồng, lập hồ sơ dự án, thu thập dữ liệu ban đầu chuyển bộ phận quản lý dự 

án khi dự án được chốt và chuẩn bị thi công. 

 Theo dõi, hỗ trợ xử lý với khách hàng trong quá trình thực hiện thi công dự án, 

nghiệm thu, bàn giao, thu tiền. 

 Chăm sóc khách hàng  

+     Liên hệ, chăm sóc khách hàng dự án  

+     Liên hệ, chăm sóc khách hàng là các nhà thầu của SCV 

 Công việc admin: 

+    Tổng hợp danh sách khách hàng, thông tin báo giá – đơn hàng – dự án 

+    Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng cho NVKD, NCC cho Trưởng chi nhánh 

+    Công tác về thu mua, chuẩn bị vật tư - chi phí cho dự án 

7. Quyền lợi được hưởng: 

 Được hưởng BHXH, BHYT theo Luật lao động. 

 Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chủ động, nhiều cơ  hội phát triển. 



 
 

 
 

 Các chế độ khác: Tháng lương thứ 13, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết, liên hoan, team building, 

du lịch,… thường xuyên theo Quy định chung của Công ty. 

 Lộ trình tăng lương và thăng tiến theo Quy định chung của Công ty. 

 Công việc cụ thể sẽ được đào tạo hướng dẫn khi phỏng vấn đạt yêu cầu 

8. Yêu cầu khác:  

 Tốt nghiệp cao đẳng/đại học khối ngành Kinh tế, ngoai thương 

 Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm. 

 Tin học văn phòng thành thạo. 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. 

 Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng hoặc trợ lý kinh doanh. 

9. Thông tin liên hệ:  

Mrs Huệ - Phòng Nhân sự 

Công ty TNHH SC Việt Nam 

Địa chỉ: 673 Điện Biên Phủ, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0934.759.936 hoặc 0936.025.398 

Website: http://spacecooling.com.vn/gioi-thieu.html 

Email: admindn@cuv.com.vn  và admindn@spacecooling.com.vn 
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