ตัวอยางตำแหนงงาน
บริษัท แอร คอนเนค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
10 ก.พ. 64

IT Sales Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน

ตามตกลง

อัตรา

1

รับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเทานั้น

รายละเอียดงาน

Job description
• Sales and service to customer with budget
• Market share expansion with new product and strategic product
• Maintain customer relationship and secure our revenue with excellent prospect
• Product and service to reach customer's satisfaction
• Effectively approach to customer and meeting regularly with customer in every week

คุณสมบัติผูสมัคร
1. Any gender, over than 25 years
2. Bachelor’s degree in Digital transformation, Sales, Marketing or any related field • Experience
3 years in Project Sales representative (experienced with IT/ IOT/ Software/ RPA/
Cybersecurity/ Solutions will be advantage) or able to prove for the success rate of any sales
transaction within scope of working with any other company
3. Responsible for Project management, able to prepare and arrange excellent proposal both
Thai and English version, Understanding RFI, RFP and RFQ process, Tender offer and bidding
very well.
4. Able to manage cost effectively
5. Proceed with company’s KPI policy strictly.
6. Commit with prospect, incoming, confirmed sales volume, customer list, meeting plan and AR
clearance

7. Good learning curve, core competency and manage tipping point for any situation beyond
expectation.
8. Remain good relationship with customer. Meeting regularly as planed to management and
confirm report with high potential prospect in every week
9. Other Skills Good computer skills in MSOffice, on premise and on cloud solutions would be
advantage
10. Able to communicate in English at literacy level is a plus. Able to communicate and cooperate
with international vendor for co-working and co-meeting with the customer.
11. Own vehicle for working.

สวัสดิการ

ดูขอมูลสวัสดิการทั้งหมด

วิธีการสมัคร

สมัครผาน Jobthai
สงใบสมัครมาทาง Email

ติดตอ
ACE

บริษัท แอร คอนเนค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท 61/71-72 ซอยทวีมิตร 8 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 02-643-0633, คุณฟา 090-990-4117,คุณนุน 090-990-4127
อีเมล : hrairconnect_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใชสําหรับการติดตอและสมัครงาน)
แฟกซ : 02-643-09634
เว็บไซต : http://www.airconnect-e.com

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง

เดินทางดวย MRT ลงสถานีพระราม 9
หรือรถเมล สาย 137,168,179,171, ปอ.พ.4, ปอ.พ.25

