
 

BẢN MÔ TẢ 
VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 

 
 
1/ Thông tin chung: 
 

Chức danh Trưởng phòng kinh doanh 

Bộ phận Kinh doanh 

Quản lý trực tiếp Giám đốc 

Thời gian làm việc Theo quy định của Công ty 

 
2/ Công việc: 

- Chỉ đạo và thực hiện các công việc của Phòng kinh doanh. 

- Mở rộng thị trường nhằm đạt được mục tiêu doanh số đề ra. Tạo dựng và phát 

triển thương hiệu Công ty cũng như sản phẩm, dịch vụ. 

Chi tiết công việc: 

2.1. Đề xuất với Ban giám đốc chiến lược kinh doanh của công ty. Định hướng, lập 

và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng định kỳ tháng, quý, năm. 

2.2. Chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả kinh doanh (doanh số), chịu trách 

nhiệm về chất lượng hợp đồng / dự án, hạng mục cung cấp cho khách 

hàng. 

2.3. Phân công công việc, quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh của 

phòng. Phát triển hệ thống nhân viên, nhóm kinh doanh, đại lý, đại diện, 

cộng tác viên kinh doanh của công ty. 

2.4. Quản lý nguồn khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới / khách hàng tiềm 

năng. Tổ chức, triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng và giải quyết 

khiếu nại. Báo cáo Ban giám đốc những thông tin phản hồi từ khách hàng và 

đề xuất phương án thực hiện. 

2.5. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc nghiên cứu sản 

phẩm/dịch vụ mới, cung cấp sản phẩm/dịch vụ, thực hiện hợp đồng, theo 

dõi tiến độ thực hiện, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

2.6. Phối hợp với Phòng nhân sự Công ty: lập kế hoạch nhân sự và tuyển dụng 

cho bộ phận, phân tích công việc, phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và 

tổ chức đào tạo nhân viên kinh doanh, đánh giá năng lực nhân viên thuộc 

quyền. 

2.7. Thực hiện các công việc khác được Giám đốc giao hoặc ủy quyền. 



 

 

3/ Tiêu chuẩn:  

3.1. Nam/Nữ tuổi từ 25 - 40, ngoại hình ưa nhìn. 

3.2. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, 

Thương mại, Marketing, CNTT. Có 5 năm kinh nghiệm kinh doanh và ít 

nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh ở vị trí tương đương. 

3.3. Có kiến thức tổng hợp kinh tế - xã hội và CNTT. Ưu tiên có kinh nghiệm 

kinh doanh về dịch vụ phần mềm, website, dịch vụ trực tuyến khác và thiết 

kế đồ hoạ. 

3.4. Có năng lực quản lý, khả năng mở rộng mạng lưới. 

3.5. Có uy tín, tinh thần trách nhiệm công việc cao. Mối quan hệ rộng, kỹ năng 

thuyết trình, giao tiếp và đàm phán tốt. 

3.6. Có khả năng sáng tạo, đưa ra các ý tưởng và chiến lược mới. 

3.7. Thành thạo tin học văn phòng, email, internet. Tiếng Anh giao tiếp. 

 

4/ Đãi ngộ:  

4.1. Mức thu nhập tốt: lương cứng + lương trách nhiệm + % hợp đồng + % 

doanh thu phòng kinh doanh + thưởng chỉ tiêu doanh số và các kỳ thưởng 

khác. 

4.2. Môi trường làm việc trẻ, hiện đại, sáng tạo & thân thiện 

4.3. Chính sách minh bạch, rõ ràng và nhiều hoạt động hỗ trợ kinh doanh bán 

hàng. 

4.4. Chủ động cao trong công việc 

4.5. Cơ hội thăng tiến đề bạt vào ban giám đốc 

4.6. Hỗ trợ việc thuê nhà gần công ty nếu đang thuê nhà ở xa. 

 

 


