DANMON ASIA MỞ RÔNG HOẠT ĐỘNG
Danmon Asia đang trong giai đoạn tăng trưởng và mở rộng hoạt động của mình tại Việt Nam và rất cần
tăng cường đội ngũ bán hàng. Vì vậy, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng những ứng cử viên xuất
sắc cho 03 vị trí sau đây:
Chúng tôi cần tuyển KỸ SƯ BÁN HÀNG ÂM THANH/AV CHUYÊN NGHIỆP
Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng cho các
dòng sản phẩm Âm thanh và Nghe nhìn chuyên nghiệp tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Địa điểm làm
việc tại Hà Nội.
Yêu cầu chung: Ứng viên phải có ít nhất vài năm kinh nghiệm trong ngành Âm thanh và Nghe nhìn
chuyên nghiệp như Lắp đặt Âm thanh và Nghe nhìn tại Doanh nghiệp, Trường quay, Nhà hát, Giáo dục,
Khách sạn và Trung tâm Hội nghị hội thảo. Ứng viên mong muốn làm việc trong một môi trường năng
động với nhiều thử thách. Nếu trúng tuyển, bạn sẽ làm việc cùng với Ban giám đốc trong việc xây dựng
mạng lưới bán lẻ đối với một số sản phẩm Âm thanh / Nghe nhìn chuyên nghiệp.
Trách nhiệm / Nhiệm vụ:
• Tư vấn bán hàng cho các khách hàng hiện tại và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực
liên quan.
• Quản lý hệ thống bán lẻ bằng việc chủ động thực hiện các cuộc viếng thăm, cuộc họp làm việc, hội
thảo chuyên đề, triển lãm, điện thoại, email và marketing sản phẩm
• Tham gia vào đội ngũ marketing và bán hàng đồng thời hỗ trợ phòng chăm sóc khách hàng khi cần
thiết
• Làm việc độc lập hay theo nhóm đối với các dự án của riêng mình hoặc dự án chung của công ty
• Do các đòi hỏi trong môi trường làm việc kỹ thuật cao, chúng tôi yêu cầu ứng viên có kỹ năng và
kiến thức về các giải pháp công nghệ AV cho doanh nghiệp, Âm thanh biểu diễn, Âm thanh lắp đặt
và Nghe nhìn, Hệ thống điều khiển, Giải pháp Nghe nhìn dành cho Hội thảo và các thiết bị Trường
quay
• Lên kế hoạch và thực hiện demo đối với các sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp khác nhau
• Được đào tạo nâng cao đối với các sản phẩm liên quan
Kỹ năng chúng tôi yêu cầu:
• Bạn là nhân viên bán hàng kỹ thuật năng động có động lực cao trong công việc và có tư duy phục vụ
khách hàng.
• Bạn coi đây là thử thách và là tiến trình đạt doanh số và giải đáp các nhu cầu của khách hàng trong
thời gian quy định.
• Bạn là người có tư tưởng tích cực và mong muốn phục vụ khách hàng
• Bạn có khả năng ưu tiên các công việc quan trọng và xử lý các tình huống căng thẳng
• Có bằng lái xe Việt Nam hay quốc tế là một ưu thế
• Khả năng nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt lưu loát
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Có kỹ năng vi tính và networking tốt, trên Mac và máy tính cá nhân
Có kiến thức về bán hàng thương mại và có trách nhiệm với các doanh số đề ra
Khả năng làm việc nhóm

Giới thiệu về công ty
Danmon Asia Ltd thuộc Tập đoàn Dan Technologies Group do tư nhân sở hữu với nhiều công ty khác
nhau trên thế giới. Tập đoàn là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị phát thanh,
truyền hình, truyền dẫn và các giải pháp phương tiện truyền thông chuẩn số được thực hiện từ những
văn phòng đặt tại các quôc gia khác nhau như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Anh Quốc, Đức, Tây Ban
Nha, Việt Nam và Dubai.
Danmon Asia Ltd là đại diện chính thức cho nhiều nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới trong ngành
Phát thanh Truyền hình, Truyền thông, Cáp, Vệ tinh, IPTV, Internet TV, Nghe nhìn và Âm thanh Chuyên
nghiệp. Công ty của chúng tôi cung cấp các thiết bị và giải pháp ưu việt nhất dựa trên nền tảng công
nghệ tiên tiến trên thế giới.
Mảng Tích hợp Hệ thống bao gồm nhiều bước từ việc lên thiết kế, lắp đặt và chạy thử ủy nhiệm các
trường quay, trung tâm phát sóng, phòng tin tức và hệ thống vệ tinh, cho đến việc hoàn thiện cơ sở hạ
tầng kỹ thuật cho các đài phát thanh truyền hình và nhà cung cấp dịch vụ lớn trên toàn thế giới.
Hãy gửi hồ sơ đến chúng tôi theo chi tiết sau:
Danmon Asia Ltd
Người nhận: Bjarne Pedersen
E-mail: bjarne.pedersen@danmonasia.com
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