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Công ty VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) chuyên cung cấp thiết bị Phòng thí nghiệm – Môi 
trường – Đo lường – Y tế - An Toàn Lao Động và dịch vụ hiệu chuẩn vietCALIB® 
 
VIỆT NGUYỄN là nhà phân phối đại diện các hãng: SCION – Anh | GBC – ÚC | CDS – Mỹ | OI 
ANLYTITCAL – Mỹ | LEEMANLAB – Mỹ | membraPure – Đức | SEAL – Mỹ | Endinburg – Anh | 
PRECISA– Thụy Sỹ | EVOQUA – Đức | SMEG – Ý | XYLEM – Mỹ với các thương hiệu: YSI/ MỸ; 
WTW/ ĐỨC/ GLOBAL WATER/ MỸ; SI/ ĐỨC; B+S/ Anh…. 
 
Và đặc biệt, kể từ tháng 03.2022 – VIỆT NGUYỄN cung cấp dịch vụ Hiệu chuẩn với thương hiệu 
vietCALIB® (www.vietcalib.vn) đáp ứng ISO17025 và giấy phép 105 của tổng cục. 
 
Khách hàng của VIỆT NGUYỄN là các Trường đại học/cao đẳng, các Viện nghiên cứu, Các 
sở ban ngành; các Trung tâm phân tích – đo lường, các Tập đoàn/công ty/ nhà máy có Phòng 
thí nghiệm về quản lý chất lượng, Các bệnh viện; đơn vị y tế … 
 
Hiện VIỆT NGUYỄN  có 03 văn phòng: 
(1) VP. HỒ CHÍ MINH (Địa chỉ: N36 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Q.12 –HCM) 
(2) VP. ĐÀ NẴNG (Địa chỉ: 10 Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng) 
(3) VP. HÀ NỘI (Địa chỉ: 138 Phúc Diễn – P. Xuân Phương – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội) 

 
     Do nhu cầu phát triển - Hiện chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đủ năng lực cho 

vị trí:  
 
Vị trí: Service Coordinator 
Số lượng: 01 người 
Nơi làm việc: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn 
N36 – Tân Thới Nhất 17 – p. Tân Thới Nhất – Q.12 –HCM  
Thời gian bắt đầu làm việc: sau khi được tuyển dụng 
 
1. Mô tả công việc : 

• Tiếp nhận thông tin dịch vụ kỹ thuật từ khách hàng, phối hợp Trưởng phòng điều phối 
công việc Bộ phận Kỹ thuật – Hiệu chuẩn  

• Làm Báo giá & hợp đồng dịch vụ service và phụ kiện, quản lý các các Báo giá & hợp 
đồng dịch vụ service và phụ kiện 

• Quản lý theo dõi thực hiện các công việc lắp đặt và dịch vụ sau bán hàng 
• Nhập số liệu theo dõi báo giá & hợp đồng 
• Thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng service … 

2 Yêu cầu: 
• Tốt nghiệp Đại học 
• Tiếng Anh đọc viết tốt 
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 



• Ưu tiên nữ có kinh nghiệm làm các vị trí tương tự và sử dụng tốt phần mềm Microsoft 
Excel. 

    3.  Quyền lợi: 
• Được nhận mức lương, thưởng tương ứng với năng lực, và đóng góp cho sự phát triển 

công ty  
• Được đào tạo chuyên môn, làm việc trong môi trường năng động 
• Được nghỉ phép năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật 
• Thời gian làm việc: Thứ 2 – Tthứ 6 (8 giờ đến 17H) và sáng thứ thứ 07 (08H – 11H30) 
• Địa chỉ làm việc: số N36 đường số 11, P. Tân Thới Nhất, Q12 (Khu tái định cư 10 Ha/ 

Cầu Tham Luơng đường Trường Chinh) 
 
Hồ sơ gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/05/2022 qua email: hr@vietnguyenco.vn Liên hệ: 
0932664422 (Mr Long) 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VP 

CÔNG TY TNHH TM DV KT VIỆT NGUYỄN 
GIÁM ĐỐC  

 
 

 
 
 
 

 


