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Trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn quí khách đã quan tâm đến các sản phẩm của Công
ty Cổ phần thiết bị điện NVH. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số thông tin về
công ty

I. Cơ cấu tổ chức:
Công ty Cổ phần thiết bị điện NVH: Được thành lập năm 2008, với chức năng tư vấn, thiết kế,
xây lắp, sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Phòng Kinh Doanh: bao gồm các bộ phận:
-

Bộ phận Hỗ trợ và Thực hiện Dự án
Bộ phận Xuất nhập khẩu
Bộ phận Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Bộ phận Bán lẻ
Bộ phận Kế hoạch sản xuất
Bộ phận Marketing và Dịch vụ khách hàng
Bộ phận Vận chuyển

+ Phòng Kỹ Thuật : Bao gồm các bộ phận:
- Bộ phận Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm xuất xưởng (KCS)
- Bộ phận Bảo hành – Dịch vụ

và xuất kho

+ Phòng Kế toán : Bao gồm các bộ phận:
- Kế toán thuế
- Kế toán Công nợ

II. Các lĩnh vực hoạt động chính:
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trí...

Sản xuất Thang - Máng cáp, thiết bị chiếu
sáng công nghiệp…
Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Cơ - Điện –
Nước.
Sản xuất, sửa chữa và kinh doanh thiết bị
phòng cháy, chữa cháy.
Sản xuất, sửa chữa và kinh doanh thiết bị
tin học, điện tử viễn thông.
Sản xuất, sửa chữa và kinh doanh thiết bị
Công nghiệp.
Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và
chất đốt.
Sản xuất, kinh doanh than mỏ.
Kinh doanh Vận tải hành khách và hàng hoá
bằng đường Thuỷ - Bộ.
Xây lắp Cơ - Điện - Nước.
Xây lắp điện nhẹ viễn thông.
Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách
sạn, du lịch và dịch vụ vui chơi giải

Tất cả các sản phẩm mà NVH cung cấp đã được cục đo lường chất lượng kiểm định và cấp
giấy chứng nhận theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn IS0 9001; 2000
Giá thành các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng và thị trường VN, nguồn hàng hoá có sẵn
đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng.

NVH Company Informatics.
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