
 
 

 

 

Thông tin về BCI Media Group / BCI Central 

 

Về BCI Central 

Tập đoàn BCI Media là nhà cung cấp hàng đầu về thông tin dự án xây dựng với những văn phòng BCI 

Media đặt tại Úc và New Zealand, các văn phòng BCI Central tại Châu Á. 

Thành lập từ năm 1998, Tập đoàn BCI Media có một lịch sử lâu đời trong việc cung cấp thông tin chất 

lượng về những dự án xây dựng tại từng quốc gia  cho các thành viên BCI. Chúng tôi nghiên cứu và báo cáo 

các dự án xây dựng mới nhất trong lĩnh vực công và tư nhân, từ những giai đoạn thiết kế ý tưởng và thiết kế 

kỹ thuật ban đầu, đấu thầu, chỉ định thầu và xuyên suốt cho đến giai đoạn bắt đầu xây dựng. 

Phần mềm cung ứng dịch vụ thông tin về các dự án xây dựng của chúng tôi được thiết kế tốt nhất và tối ưu 

hóa nhằm cung cấp thông tin kinh doanh & tiếp thị mới nhất cho thành viên của chúng tôi, hỗ trợ thành viên 

trong việc tìm kiếm và thiết lập các mối liên hệ với khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng và đúng thời 

điểm. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch vụ và công cụ cho bộ phận kinh doanh & tiếp thị của thành 

viên của chúng tôi nhằm giúp cho họ có thể hoàn thành công việc hiệu quả và có được những định hướng 

chiến lược và hợp tác để thiết lập công việc kinh doanh thuận lợi. 

 

Về vị trí Nhân viên kinh doanh 

 

BCI Central Vietnam đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Nhân viên kinh doanh cho 02 văn phòng TP 

Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là một cơ hội tốt cho các ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và kinh nghiệm 

kinh doanh & tiếp thị, bạn sẽ được đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp để giới thiệu 

giải pháp cung ứng thông tin dự án xây dựng mang tên Lead Manager đến khách hàng tiềm năng và chốt 

hợp đồng với khách hàng. 

Khách hàng tiềm năng của bạn là những nhân vật chủ chốt & quan trọng trong các công ty cung ứng vật liệu 

xây dựng, thiết bị xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu dự án công trình xây dựng, tư vấn xây 

dựng, vv…trong và ngoài nước đang làm việc tại thị trường xây dựng Việt Nam và nước ngoài.  

Dịch vụ của BCI Central bao phủ toàn bộ khu vực thị trường Đông Nam Á về tất cả thông tin dự án xây 

dựng của các dự án xây dựng tại các thành phố lớn như Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Manila, 

Bangkok, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Yangon, Phnom Penh, Vientiane, Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong 

Kong. 

 

Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi gặp mặt phỏng vấn. 

 

 

 


