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Vị trí
1

Mô tả công việc
Xây dựng chiến lược kinh doanh và tổ chức thực hiện

Trưởng Phân tích và dự báo xu hướng để đưa ra chiến lược kinh doanh bám sát nhu cầu
phòng
thị trường Vàng, trang sức và quà tặng cao cấp.
Kinh
doanh Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện việc mua hàng, bán hàng và phát triển sản phẩm
mới. Giám sát việc triển khai chiến lược kinh doanh trên toàn hệ thống Công ty

Yêu cầu công việc
Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học trở lên
-

hàng/Quản trị kinh doanh
Kỹ năng/Khả năng
- Tối thiểu 2 năm làm việc trong ngành tài

Mở rộng thị phần, phát triển hệ thống khách hàng

chính/thương mại/cung cấp hàng hóa, dịch

Đầu mối quản lý việc phát triển kinh doanh của đội ngũ cán bộ kinh doanh, phát

vụ/bán lẻ trong đó 1 năm làm công tác

triển hệ thống phân phối để nâng cao doanh số bán hàng
Phối hợp với bộ phận cửa hàng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ.

quản lý.
-

Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đúng định hướng và phù hợp nhu cầu thị
trường

-

Hiểu biết rõ về các loại rủi ro trong kinh
doanh sản phẩm cao cấp.

-

khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Hiểu biết về môi trường kinh doanh, biến
động chính sách và đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường, phối hợp với các phòng ban liên
quan tìm kiếm và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của

Chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng phân
tích, lập kế hoạch; Kỹ năng đàm phán

Trình độ ngoại ngữ/tin học:
-

Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh
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Vị trí
Cán bộ
Marketing

-

Mô tả công việc
Triển khai công tác quản lý thương hiệu theo nội dung đã được phê
duyệt.

-

Báo cáo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển

Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn /Kinh nghiệm:
-

hàng/Quản trị kinh doanh/Marketing

khai đảm bảo theo đúng kế hoạch và chất lượng yêu cầu.
-

Tổng kết số liệu, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện công việc của
các hoạt động MKT.

-

Phối hợp với phòng kinh doanh thực hiện chương trình và hình thức
triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng.

-

Kết hợp với đối tác, các nhà cung cấp trong việc triển khai các hoạt
động theo kế hoạch.

-

Lên kế hoạch và triển khai các công tác liên quan tới nghiệp vụ
Digital Marketing

-

Tham gia đóng góp và xây dựng, sửa đổi quy trình thực hiện công
việc cho các hoạt động marketing theo phân công.

-

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân

-

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan

Phẩm chất /Năng lực/Kỹ năng cần thiết:
-

Kinh tế vĩ mô
Hiểu biết về luật thương mại, các luật và quy định
chuyên ngành có liên quan
Hiểu biết về nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh
vàng bạc đá quý và Digital Marketing
Nắm vững quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ có
liên quan

Kỹ năng:
-

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc theo
nhóm
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng viết bài
Marketing
Kỹ năng marketing, Kỹ năng thuyết trình

Trình độ ngoại ngữ/tin học: Kỹ năng Viết Tiếng Anh
Thành thạo
.
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Vị trí
Nhân
viên /
Tư vấn
viên
Bán
hàng

-

Mô tả công việc
Trực tiếp tư vấn các sản phẩm Trang sức, quà tặng tới khách hàng

Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn /Kinh nghiệm:

nhằm chốt đơn hàng và thực hiện doanh thu được giao.

-

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

-

Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

-

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ

-

Khai thác khách hàng hiện có và tìm kiếm phát triển khách hàng
tiềm năng.

-

Bảo quản hàng hóa, thực hiện các công tác báo cáo liên quan đến
nghiệp vụ bán hàng.

-

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Phẩm chất /Năng lực/Kỹ năng cần thiết:
-

Trung thực, nhanh nhẹn
Khả năng thuyết phục và đàm phán tốt

