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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

--------------------- 

--- 

VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH  

 

Báo cáo cho CEO (Người Nước Ngoài)  

Mức lương: thương lượng 

 

Mô tả công việc 

 Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng phát triển kinh doanh. 

 Tổ chức, triển khai các nghiệp vụ theo chức năng của Phòng phát triển kinh doanh. 

 Xây dựng kế hoạch bán hàng, chương trình bán hàng, giá bán và các hạng mục phục vụ cho 

công tác bán hàng. 

 Tổ chức triển khai và lựa chọn các sàn giao dịch được quyền phân phối các sản phẩm của 

Công ty.  

 Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm Công ty và là đầu mối giải quyết tất cả 

các vướng mắc trong suốt quá trình trước bán hàng – trong thời gian bán hàng – sau bán 

hàng. 

 Tổ chức quản lý ngân sách phòng phát triển kinh doanh, ngân sách bán hàng 

 Tham mưu Ban điều hành tất cả các hạng mục liên quan đến chức năng Phòng phát triển 

kinh doanh 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. 

 

Yêu cầu công việc 

 Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý tài chính. 

 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. 

 Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý chiến lược, lập và kiểm soát kế hoạch. 

 Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, quản 

lý con người, quản lý ngân sách tốt. 

 Khả năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt. 

 Ưu tiên ứng viên đã làm việc cho các chủ đầu tư dự án bất động sản. 

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng thứ 7 

 Địa điểm làm việc: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

 

You are a best candidate! 


