
Giám đốc kinh doanh
Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến Unica

Nơi làm việc

25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh Bản đồ

Cấp bậc : Ngành nghề : Bán sỉ/ bán lẻ, Bán hàng/ 
Kinh doanh

Bằng cấp : Đại học Cần tuyển : 1
Độ tuổi : Giới tính : Toàn thời gian
Hình thức : Toàn thời gian Hạn nộp : 30/11/2020
Lương : 25,000,000 - 40,000,000 VNĐ

Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm kinh doanh 2 sản phẩm nền tảng công nghệ của Unica:

- Acabiz.vn - Giải pháp đào tạo doanh nghiệp online

- Edubit.vn - Giải pháp dạy học online, tạo trường học trực tuyến chỉ trong 5 phút

- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế 
hoạch đã duyệt.

- Phân tích, dự báo tiềm năng thị trường và các đối thủ cạnh tranh để phát triển các chiến lược 
bán hàng ngắn và dài hạn của công ty. 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên các kênh online và offline 

- Xây dựng kênh bán hàng, đại lý. 

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng, xây dựng hệ thống 
quản lý khách hàng. 

- Phát triển đội ngũ kinh doanh, quản lý hiệu quả làm việc của đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo, 
huấn luyện, giám sát và đánh giá năng lực đội ngũ Kinh doanh

- Báo cáo về hoạt động kinh doanh cho Ban giám đốc ngoài Hà Nội. Chịu trách nhiệm trước 
BGĐ về tình hình kinh doanh của khối kinh doanh. Phòng KD hiện có 2 Sale và đang trong quá 
trình built team.

https://maps.google.com/maps?q=25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh
https://maps.google.com/maps?q=25 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh


- Đàm phán, ký kết các hợp đồng 

Yêu cầu công việc
- Bắt buộc ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm

- Có kinh nghiệm làm quản lý kinh doanh 02 năm trở lên, đã từng giữ chức vụ Giám đốc Kinh 
doanh.

- Có hoài bão, muốn tham gia trận chiến lớn.

- Có tinh thần chiến đấu, khả năng thuyết phục và dẫn dắt đội ngũ.

- Khả năng hoạch định, thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.

- Khả năng phân tích và đưa ra quyết định

- Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng với các khách hàng doanh nghiệp

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về Marketing

- Giao tiếp tốt Tiếng Anh

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và thứ 7 của tuần 1 và tuần 2 trong tháng. Giờ hành 
chính: 8:00 đến 17:30 (nghỉ trưa: 12:00 – 13:30)

Phúc lợi
- Thu nhập: 25 - 40m lương cứng + Thưởng kinh doanh

- Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. 

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty. 

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. 


