
CÔNG TY TNHH OCANY VIỆT NAM

MST      : 3702730563

Vị trí tuyển dụng: KEY ACCOUNT (HỒ CHÍ MINH)

Địa chỉ trụ sở: 11 đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

■ Full-time Hình thức làm việc: Thị trường
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
● Xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho từng hệ thống, bao gồm: Supermarket, trường học, bệnh

viện,…để phát triển doanh số, trưng bày, chương trình khuyến mãi, quản lý công nợ.
● Chịu trách nhiệm doanh số kênh MT & GT, kiểm soát kế hoạch kinh doanh thực hiện đúng định hướng

và chiến lược chung.
● Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm có tính đến tất cả các mức độ tăng trưởng: thỏa

thuận thương mại, hoạt động tiếp thị, bán hàng, Activation…
● Đàm phán các điều kiện kinh doanh và ký hợp đồng mua bán với khách hàng.
● Phối hợp Trade Marketing lên kế hoạch về các chương trình marketing, trưng bày đối với nhãn hàng
● Theo dõi các khách hàng chủ lực trong hoạt động bán hàng, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong

sự gắn kết với mục tiêu thương hiệu và gia tăng chủng loại.
● Quản lý số liệu hàng tồn kho của khách hàng, đảm bảo rằng luôn sẵn sàng số liệu giữa tồn kho và sổ

sách.
● Thực hiện đạt chỉ tiêu bán hàng đã cam kết và kiểm soát chi phí.
● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

YÊU CẦU
● Độ tuổi: 26 – 36 tuổi
● Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành  kinh tế , quản trị kinh doanh
● Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
● Có kiến thức tổng quát về thị trường bán lẻ , FMCG
● Từng làm việc tại các công ty kinh doanh về ngành FMCG, nước khoáng,

nước đóng chai,...
● Có tư duy nhạy bén, tầm nhìn xa
● Kiến thức chuyên môn về bán hàng
● Kiến thức tốt về khảo sát thị trường
● Kiến thức thực tiễn tốt về chương trình cổ động bán hàng & tập quán bán lẻ
● Kỹ năng trình bày & huấn luyện trong việc quản lý thành tích & phát triển
● Kỹ năng tốt về động viên & lãnh đạo
● Có kinh nghiệm quản lý hệ thống siêu thị, quản lý các Account lớn
● Sử dụng thuần thục các phần mềm máy vi tính ứng dụng cho văn bản, báo

cáo, trình bày, lập kế hoạch
QUYỀN LỢI ĐƯỢC
HƯỞNG

● Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản.
● Lương thỏa thuận: 12 – 16tr (chưa bao gồm khoản thưởng doanh số)
● Lương tháng 13, thưởng theo doanh thu năm, thưởng KPI
● Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, …
● Phép năm theo quy định. Chế độ thâm niên.
● BHXH sau thời gian thử việc, khám sức khỏe định kỳ
● Team Building, party, du lịch hàng năm
● Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và rèn luyện sức

khỏe Miễn phí (Kiến thức chuyên môn,…)


