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 CONFIDENTIAL 

JOB DESCRIPTION 

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

 

VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC MARKETING (FMCG)  

 

Báo cáo cho CEO 

Mức lương: thương lượng 

 

Mô tả công việc 

 

 Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm hiện có và mở rộng các nhóm sản phẩm 

mới; 

 Quản lý tất cả các kế hoạch phát triển thương hiệu ngắn hạn và dài hạn, triển khai và phối 

hợp chặt chẽ với các thành viên trong phòng MKT để phát triển sản phẩm, PR và bán hàng; 

 Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các kế hoạch thương hiệu toàn diện để định vị 

thương hiệu trong ngành hàng; 

 Phân tích hành vi người tiêu dùng để định hướng thương hiệu và phát triển sản phẩm mới; 

 Theo dõi lợi thế cạnh tranh và phân tích thị trường để đảm bảo thương hiệu duy trì và phát 

triển về thị phần; 

 Tìm kiếm, duy trì và mở rộng các mối quan hệ bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động MKT; 

 Trực tiếp lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Trade MKT; 

 Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng ngân sách MKT đã được duyệt. 

 

Yêu cầu công việc 

 

 Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong các công ty FMCG; 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thành công sản phẩm và thương hiệu mới; ứng 

viên có kinh nghiệm ngành hàng gia dụng; 

 Có kiến thức Marketing dày dạn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở 

mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối, truyền thông quảng cáo…) 

 Kỹ năng quản lý; lập kế hoạch; 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực cao; 

 Tư duy sáng tạo tốt và nhanh nhạy; 

 Có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, tận tụy và nhiệt tình;  

 Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, phần mềm bán hàng; 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành MKT 
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 Có thể đi công tác thường xuyên; 

 Có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty. 

 

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 

 Địa điểm làm việc: Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

 

You are a best candidate! 

 


