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Vị trí: Chuyên viên kinh doanh rượu vang

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Tìm kiếm và tiếp xúc với khách hàng thuộc các kênh bán buôn, bán lẻ.
 Mang các sản phẩm rượu vang đến gặp và mời khách hàng theo lịch đặt trước để

giới thiệu cho KH.
 Trực tiếp đàm phán và thực hiện Hợp đồng theo chính sách của công ty
 Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng mới, phát triển mạng lưới khách hàng.
 Chăm sóc, phục vụ khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 Lập báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng; đảm bảo thực hiện theo kế hoạch

được duyệt.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
 Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh,

Marketing, Ngoại thương hoặc những chuyên ngành khác có liên quan.
 Kiến thức: Am hiểu về rượu vang. Có hiểu biết rộng, có khả năng nắm bắt tâm lý,

nhu cầu của khách hàng để tư vấn cho phù hợp.
 Kỹ năng: Sử dụng vi tính tốt. Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình và đàm

phán tốt.
 Kinh nghiệm: 6 tháng tại vị trí tương đương.
 Phẩm chất: Đạo đức tốt, tâm huyết, trung thực. Nhạy bén, linh hoạt, năng động và

sáng tạo.
 Sức khỏe: Tốt

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 Lương: 6-8 triệu
 Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến Thứ 7 cách tuần (Nghỉ CN + T7 cách

tuần) (Nghỉ trưa 12h - 13h30)
 Chế độ BHXH, thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định PL
 12 ngày phép/năm (thử việc tính phép)
 Du lịch, team building hằng năm
 Môi trường làm việc thoải mái, sếp vui tính, cơ hội thăng tiến cao

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Ứng viên gửi CV về: ha.nguyenthanh@naturekey.vn
Liên hệ SĐT/Zalo: 0962.835.011 (Ms.Lợi)

09627912907 (Ms. Hà)
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