CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP
GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty Cổ phần MKT Group kế thừa và phát triển thành quả và những giá trị tinh
thần được xây dựng từ Công ty TNHH Kỹ thuật Mekong từ năm 2000, chuyên cung
cấp giải pháp, tư vấn, phân phối sản phẩm thiết bị :
Máy in code HITACHI – Nhật
Máy cân tổ hợp tự động YAMATO - Nhật
Máy dò kim loại trong sản xuất thực phẩm dược phẩm THERMO - Mỹ
Máy đóng gói đứng, đóng gói ngang nhập khẩu
Hệ thống dây chuyền tích hợp từ đóng gói đến đóng thùng, chất pallett.
Chúng tôi đại diện cho hãng sản xuất thực hiện việc phân phối trong đó có nhiều
thương hiệu nổi tiềng: Unilever , P&G , Shiseido, Kao, Acecook, Masan…tại 3 miền
Bắc, Trung, Nam và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình từ tư vấn giải pháp, lắp đặt,
huấn luyện chuyển giao, sử dụng và bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Những sản phẩm của khách hàng là các Nhà máy, Công ty, Xí Nghiệp thực
phẩm, dược phẩm và thủy hải sản… mà chúng tôi cung cấp thiết bị đều áp dụng công
nghệ mới đã mang lại nhiều lợi ích to lớn, giảm rõ rệt các chi phí dành cho hệ thống dây
chuyền sản xuất, tăng năng suất lao động. Đến năm 2016, MKT Group hiện đang là nhà
phân phối dẫn đầu thị trường VN về máy in công nghiệp HItachi, đã và đang được lắp
đặt và sử dụng trên các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất khắp cả nước trong hơn 18
năm qua. Chúng tôi rất tự hào vì điều này!
Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoáng đạt, văn hóa doanh
nghiệp thân thiện gần gũi sẽ là điều kiện tốt để các ứng viên năng động, có khát vọng
lập thân.
Chúng tôi hoan nghênh các ứng viên có năng lực, nhiệt huyết đam mê công việc
cùng tham gia phát triển mở rộng với chúng tôi tại VPĐD Hà Nội.
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Số lượng: 05 người
BẠN CÓ KỸ NĂNG:
1. Có tính cách chủ động, có trách nhiệm và kỷ luật.
2. Năng động, chịu khó. Sẵn sàng đi công tác tại nhà máy, KCN của khách hàng.
3. Có ước vọng phấn đấu, nâng cao kỹ năng chuyên môn để hoàn thiện và chứng tỏ
bản thân.
4. Sức khỏe tốt và làm việc được với áp lực hoàn thành cao.
5. Chuyên ngành Điện – điện tử , Cơ Điện tử, Điện tự động, Tự động hoá… từ các
trường Đại Học hay Cao đẳng.
6. Đọc và hiểu Tiếng Anh
7. IT: MS Word, Excel, Email , các phần mềm kỹ thuật khác..

8. Nếu bạn đã có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tích hợp, lắp đặt dây chuyền
máy móc trong cá ngành SX Thực phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm, VL Xây dựng,
VL Điện – Nước,…, bạn là người chúng tôi ưu tiên.
9. Sinh viên mới ra trường sẽ được công ty đào tạo, vừa học vừa làm.
BẠN SẼ LÀM GÌ:
- Triển khai lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị, máy của Công ty cung cấp cho
khách hàng: máy in mã số, máy đóng gói , máy dò kim loại , máy cân định lượng,
máy kiểm tra trọng lượng,...
- Huấn luyện người sử dụng làm chủ các thiết bị trên.
- Tư vấn hỗ trợ cho khách hàng, và nhân viên kinh doanh Công ty các vấn đề kỹ
thuật.
CHẾ ĐỘ VÀ PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:
1. Môi trường làm việc tích cực phù hợp để phát triển chuyên môn, nghề nghiệp.
2. Tiếp cận và nắm bắt công nghệ thiết bị tiên tiến của thế giới.
3. Có cơ hội quan sát, học hỏi tại các nhà máy hiện đại nhất Việt Nam.
4. Được đào tạo phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn cho công việc.
5. Lương và Thưởng theo năng lực và chất lượng hoàn thành công việc.
6. Phúc lợi =
Lương tháng + Thưởng KPI quý + Thưởng năm + Thưởng
nóng + Tháng lương 13
+ Đào tạo trong nước / ngoài nước +
+ Du lịch nghỉ dưỡng + Quà SN + Picnic + Liên hoan công ty,…
7. Các chế độ bảo hiểm XH, YT, TN: đầy đủ + Bảo hiểm cộng thêm (tùy nhiệm vụ).
8. Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 6 và sáng T7
THÔNG TIN LIÊN HÊ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP
Trụ sở:
Lầu 9, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: (028) 3744 6099
VPĐD- HCM:
Số 5 Lê Thước, P Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
VPĐD HN :
Số 30, Lô 2A, Trung Yên 11, P. Trung Hoà , Q. Cầu Giấy, Hà
Nội(đi ngõ 60 Vũ Phạm Hàm rẽ trái)
Điện thoại:
(024)3.7763014
9. Lương :
6-9 triệu.
10.Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học.
11.Tỉnh/Thành:
HCM và Hanoi.
12.Ngành nghề:
Kỹ thuật , Dịch vụ, Điện - Điện tử - Tự Động Hóa.

Vị trí tuyển dụng: Sales Assistant / Trợ lý kinh doanh – Nhân viên VP
– SL: 03 (VPHN)
BẠN CÓ KỸ NĂNG:
- Tính cách chủ động, có trách nhiệm và kỷ luật.
- Giao tiếp tốt, biết sắp xếp, cải tiến tổ chức công việc hợp lý.
- Xử lý công việc tại văn phòng và chịu được áp lực hoàn thành công việc.
- ĐH/CĐ ngành QTKD, Kinh tế, Thương mại, Kế toán bán hàng.
- Biết Tiếng Anh. Thạo vi tình vp: Ms Word, Excel, Email …
BẠN SẼ LÀM GÌ:
- Làm việc tại văn phòng cty – P. Kinh doanh – Nhóm Máy/Phụ tùng/Dịch vụ kỹ
thuật/Nguyên liệu.
- Hỗ trợ phòng kinh doanh lập và chốt báo giá, nhận đơn hàng, soạn hợp đồng, hồ
sơ bán hàng…
- Sắp xếp, xử lý đơn hàng, giám sát quá trình từ bán hàng đến thu tiền hàng.
- Chăm sóc khách hàng theo sự phân công nhiệm vụ của phòng kinh doanh.
CHẾ ĐỘ VÀ PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:
- Lương và Thưởng: theo năng lực và chất lượng hoàn thành công việc.
+ Phúc lợi= Lương tháng + Thưởng quý+ Thưởng Lễ+ Thưởng Tết +Tháng
+ Du lịch nghỉ dưỡng +Quà SN + Liên hoan công ty…
+ Phép năm và chế độ BHXH-YT đầy đủ
- Thời gian làm việc: Giờ HC từ Thứ 2 –> Thứ 6 và sáng T7.
YÊU CẦU HỒ SƠ: Gửi trực tiếp tại các VP hoặc email: hr@mekongvina.com (Hồ sơ
qua email vui lòng scan file định dạng .pdf rõ ràng, ngay thẳng) : Sơ yếu lý lịch ,
CMND, HKTT, Các bằng cấp/bảng điểm, chứng chỉ.
THÔNG TIN LIÊN HÊ: CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP
www.mktgroup.com.vn
- VPĐD- HCM: Số 5 Lê Thước, P Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM = ĐT: (028)
3744 6099
VPĐD- HN : Số 30, Lô 2A, Trung Yên 11, P Trung Hoà , Cầu Giấy, Hà Nội

