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CHUYÊN GIA KINH DOANH (DỰ ÁN) 
 

Trách  nhiệm chính 

 Nghiên cứu thị trường và mở rộng thuê bao truyền hình trả tiền tại các Dự án 

Chung cư, Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng; 

 Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của phân khúc Khách hàng trên nhằm phát triển 

và cải tiến các sản phẩm hiện có bảo đảm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng 

và cạnh tranh trên thị trường  

 Xây dựng và triển khai chính sách giá gói thuê bao truyền hình trả tiền & chính 

sách bán hàng tương ứng; 

 Phát triển kế hoạch kinh doanh và theo dõi, thực thi việc triển khai nhằm đạt 

mục tiêu đề ra; 

 Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để phục vụ cho việc xây dựng chiến 

lược, định hướng kinh doanh, phát triển sản phẩm theo ngành và cung cấp các 

thông tin bổ trợ cho hoạt động kinh doanh. 

 Thiết lập và quản lý các mối quan hệ với các công ty phát triển Bất động sản, 

sàn giao dịch Bất động sản, Ban Quản lý nhà chung cư, Khách sạn, v.v. 

Yêu cầu ứng viên 

 Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành ngoại ngữ, kinh tế, kỹ thuật, 

v.v. 

 Từ  02 - 03 năm đảm nhiệm vị trí tương đương; có kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực truyền hình trả tiền, phát triển thị trường bất động sản 

 Có kiến thức về quy trình phát triển dự án là 01 lợi thế. 

 Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt; 

 Kỹ năng tổng hợp thông tin và phân tích vấn đề; 

 Kỹ năng tin học văn phòng Trung tới Cao cấp (Microsoft Word, Excel & 

PowerPoint); 

 Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.  

 Tư duy lô gic, và xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả. 

 

Quyền lợi ứng viên  

 Làm việc thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7 - Chủ nhật) 



 

 2/2 

 Mức lương hấp dẫn, cạnh trang theo năng lực, thưởng thành tích tối thiểu 

(tháng lương 13), thưởng KPI 

 Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

 Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Thăng Long PTI 

 Du lịch, nghỉ mát hàng năm. 

 Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có 

nhiều cơ hội phát triển. 

 


