TP SẢN PHẨM & TBP BẢO HÀNH
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Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hải Hà (HEE) được thành lập từ năm 2000, chuyên kinh doanh
các sản phẩm CNTT, thiết bị thí nghiệm phục vụ cho đối tượng khách hàng trong ngành Giáo
dục và Đào tạo. Hiện nay, Công ty đang là nhà phân phối độc quyền một số sản phẩm về
phòng học đa năng, phòng học bộ môn, các thiết bị thí nghiệm kết nối máy tính. Qua hơn 16
năm xây dựng và phát triển, HEE đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp
thiết bị dạy học. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có môi trường làm việc đầy nhiệt huyết, trách nhiệm,
năng động, thân thiện cùng với các cơ hội và điều kiện phát triển. Hiện nay chúng tôi đang cần
tuyển dụng, bổ sung đội ngũ nhân sự quản lý như sau:

1. Vị trí : Trưởng phòng Sản phẩm (Mua hàng).

Mô tả công việc:

Tham mưu cho Giám đốc, chịu trách nhiệm và điều hành toàn bộ các vấn đề thuộc
lĩnh vực sản phẩm.

Xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống nhà cung cấp sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng việc
tư vấn, hỗ trợ, mua hàng theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh của công ty

-

Phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty.

Quản lý hoạt động nhập khẩu hàng hoá đúng chủng loại, số lượng, tiến độ với chi phí
tối ưu.

-

Thực hiện quản lý công tác vận tải hàng hoá đảm bảo các mục tiêu vận tải

Thực hiện tư vấn về giải pháp, sản phẩm cho các Dự án đảm bảo các yêu cầu của
công ty

1/7

TP SẢN PHẨM & TBP BẢO HÀNH
Viết bởi Hải Hà JSC
Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 16:46 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 15:28

ty

-

Thực hiện việc hỗ trợ đấu thầu về sản phẩm cho các Dự án đảm bảo yêu cầu của Công

Cung ứng, nhập hàng trong nước đáp ứng các yêu cầu của dự án, các tiêu chuẩn của
công ty

triển

-

Xây dựng, tổ chức, điều hành trực tiếp hoạt động của phòng đáp ứng các mục tiêu phát

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Yêu cầu:

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Độ tuổi: 35 – 43 tuổi.

- Học vấn và Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Ngoại Thương,
Thương Mại.

+Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí TP Mua hàng.

- Ưu tiên các ứng viên: Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh thiết bị giáo dục. Am hiểu các thiết bị
và giải pháp CNTT đặc biệt là các thiết bị và giải pháp sử dụng trong ngành giáo dục.
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Có hiểu biết về các công việc liên quan đến kinh doanh đấu thầu là một lợi thế.

+ Kỹ năng:

-

Khả năng tư duy logic tốt.

-

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả.

-

Kỹ năng quản trị bản thân tốt.

-

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

-

Kỹ năng phân công, giảm sát, kiểm soát công việc.

-

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, thuyết trình tốt

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh về sản phẩm. Có thể sử dụng Tiếng Anh trong
giao tiếp là một lợi thế

+ Tố chất:

-

Là người trung thực, tư duy tích cực.

-

Tư cách đàng hoàng, trung thực, tôn trọng các giá trị con người
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-

Đam mê công việc kinh doanh

-

Chủ động, quyết đoán, nhạy bén

-

Ham học hỏi, quyết tâm trong việc đạt mục tiêu

2. Trưởng bộ phận Bảo hành.

-

Yêu cầu công việc

-

Nhiệm vụ chính:

Tổ chức, quản trị, lập kế hoạch công việc liên quan đến việc bảo hành, bảo trì chăm
sóc sau bán hàng.

Theo dõi, kiểm tra, báo cáo lại với trưởng bộ phận( TP ) về các hoạt động liên quan
đến việc bảo hành, chăm sóc khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện các công việc chuyên môn đến BH cho các nhân viên, đồng
nghiệp.

Có thể sửa chữa , quản lý các thiêt bị điện tử sản phẩm chiến lược đặc chủng của
công ty Hải Hà.
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Tham gia các chuyến công tác chăm sóc khách hàng tại các trường định kỳ theo kế
hoạch Bảo hành.

Tham gia các hoạt động kỹ thuật bảo hành, bao gồm : kiểm tra, sửa chữa bảo hành,
nhận/gửi hàng hóa.

-

Chăm sóc khách hàng cuối: Triển khai kê hoạch chăm sóc định kỳ, bảo dưỡng thiết bị

Tham mưu tư vấn , sửa chữa, nâng cấp hệ thống CNTT trong nội bộ công ty và sửa
chữa khách lẻ.

-

Tổ chức phân công công việc, báo cáo định kỳ theo chỉ đạo Trưởng phòng.

-

Hỗ trợ kỹ thuật Triển khai.

+ Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CNTT( công nghệ thông tin ), ĐTVT( điện
tử viễn thông )

Kỹ năng sửa chữa điện tử: đo đạt, phát hiện lỗi, hàn sửa vi mạch điện tử.Có khả năng
đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sửa chữa điện tử.

+ Tố chất: Tư cách đàng hoàng, trung thực, kiên trì. Đam mê công việc kỹ thuật điện tử. Ham
học hỏi, quyết tâm trong việc đạt mục tiêu. Khả năng hoạt động độc lập
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+ Tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam , dưới 40 tuổi, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý , 5 năm
kinh nghiệm công việc sửa chữa , bảo hành.

+ Ngành nghề đăng

-

CNTT

-

Cấp quản lý điều hành

-

- IT-Phần cứng/Mạng hoặc IT

Quyền lợi được hưởng:

- Chế độ lương, thưởng: Thỏa thuận ( đảm bảo tương xứng với khối lượng và hiệu quả công
việc).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, đãi ngộ, phúc lợi, lợi ích khác.( chi tiết sẽ trao đổi
trong buổi phỏng vấn).

- Phụ cấp ăn trưa, công tác phí và thưởng các ngày lễ, tết....

Thông tin liên hệ:

- Ứng viên nộp hồ sơ gửi về địa chỉ Email: haiha@hee.edu.vn
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- Người liên hệ: Mrs Mai – Phòng Hành chính – Nhân sự; ĐT 04.38699364 ( máy lẻ 34).

- Địa chỉ công ty: 79 Trần Đại Nghĩa – Phường Bách Khoa – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2017.

- Tìm hiểu thêm thông tin qua Website: www.hee.edu.vn
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