Giám Đốc Dịch Vụ
Recruitment Information
Job Code:
Location:
Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Director
Unlimited

Industry:
Type of
contract:
Type of job:
Qualification:
Other extras:

Bán hàng / Kinh doanh
Permanent Employee
Full Time
Bachelor

Company Description
Với kinh nghiệm hoạt động trên 12 năm, Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh thiết bị phụ tùng xe ô tô, thiết kê đóng mới
và cải tạo xe cơ giới, đại lý mua bán xe Ô Tô Thương mại và Du lịch của nhiều hãng Ô Tô uy tín trên thế giới. Cùng với xu
thế phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi cần những nhân tài để cùng thực hiện mục tiêu chung của tổ chức,
đem lại giá trị cho xã hội, phát triển công ty lên những tầm cao mới, xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo,
chuyên nghiệp. Nếu Anh/ Chị tự tin mình là người có năng lực, có trách nhiệm để đảm đương tốt công việc. Hãy chủ
động gia nhập đội ngũ nhân sự năng động của chúng tôi để thực hiện hoài bão và ước mơ của mình. Chúng tôi sẽ giúp
tạo ra một môi trường thuận lợi nhất để Anh/ Chị thể hiện năng lực và phát triển kỹ năng của mình. Ứng viên trúng tuyển
sẽ được hưởng mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội được đào tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. " Hãy tự tin thể
hiện năng lực với thu nhập do chính mình làm ra".

Job description
A– Mục đích công việc
Quản lý - Điều hành Phòng Dịch vụ nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh.
B - Nhiệm vụ
5. Lập kế hoạch hoạt động
Căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao (năm, quý, tháng), Giám đốc Dịch vụ chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động
nhằm đạt các chỉ tiêu đó. Các nội dung chính của kế hoạch hoạt động bao gồm:
 Dự báo thị phần, xác định xu hướng khách hàng, xác định đối thủ cạnh tranh và động thái cúa các đối thủ cạnh tranh.
 Hoạch định cụ thể các nguồn lực đầu vào (nhân sự, vật tư, thiết bị, tài chính, phương pháp)
 Kế hoạch doanh thu, chi phí
 Kế hoạch lợi nhuận.
6. Điều hành kinh doanh
Các nội dung điều hành chính của Giám đốc Dịch vụ bao gồm:
 Sự hài lòng khách hàng: Thông qua chỉ số hài lòng khách hàng
 Sự thoả mãn của nhân viên: Thông qua các nội dung ngày công, thu nhập, đào tạo, thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật,
năng suất, hiệu suất, các chương trình team building.
 Thực hiện thông suốt và hiệu quả các quy trình dịch vụ, bao gồm: Quy trình Qualitycare, Quy trình tài chính, Vận hành
hệ thống kho, Chương trình 5S, Chương trình BOC, Các chương trình Marketing.
 Thực hiện đạt/vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh số, lợi nhuận, thị phần do Ban Điều hành Công ty giao.
7. Giám sát - kiểm tra
Giám đốc Dịch vụ chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống giám sát - kiểm tra các nội dung điều hành kinh doanh. Tích cực
thực hiện công tác giám sát - kiểm tra, kịp thời giải quyết, xử lý, khắc phục hoặc có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động.
8. Đánh giá kết quả và báo cáo
 Thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, phân tích các mặt mạnh - yếu, rủi ro – cơ hội, được – chưa được, cần làm
nhưng chưa làm … để định hướng điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh kế hoạch của các mục tiêu.
 Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tính định tính, định lượng các nội dung trong phạm vi quản lý. Yêu cầu
các báo cáo phải có số liệu chính xác, nội dung rõ ràng với đầy đủ các yếu tố phân tích và tổng hợp.

 Chủ động đưa ra các biện pháp - giải pháp có cơ sở đúng đắn - thuyết phục nhằm tăng trưởng thị phần, tăng hiệu quả
kinh doanh, hài lòng khách hàng, thoả mãn nhân viên, tăng sức cạnh tranh và tiết kiệm các nguồn lực.
C - Mối liên hệ công tác
 Báo cáo cho Tổng Giám đốc
 Điều hành toàn bộ nhân sự Phòng Dịch vụ
 Các mối liên hệ kinh doanh dịch vụ trong và ngoài công ty.

Skills required
 Kiến thức: Tối thiểu tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí động lực hoặc tương đương, ưu tiên có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 Kỹ năng:
h) Kỹ năng hoạch định và tổ chức thực hiện.
i) Khả năng giải quyết vấn đề, thích nghi và linh hoạt cao, sẵn sàng chấp nhận thay đổi quy trình, trách nhiệm công việc
được giao.
j) Kỹ năng ứng dụng phương pháp/quy trình mới để thực hiện công việc và có đề xuất cải thiện.
k) Khả năng huấn luyện và phát triển nhân viên ở mức độ rất cao.
l) Khả năng hướng dẫn, động viên nhân viên cấp dưới hoàn thành công việc hiệu quả cao.
m) Khả năng đánh giá và ghi nhận hiệu quả và kỹ năng của nhân viên chính xác và chuyên nghiệp.
n) Trình độ tiếng Anh tối thiểu đọc hiểu, sử dụng tốt vi tính văn phòng hoặc phần mềm chuyên dùng.
 Kinh nghiệm:
c) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về lĩnh vực dịch vụ ô tô.
d) Am hiểu các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ về ngành ô tô.
 Phẩm chất: Chững chạc, điềm tĩnh, tự tin, phong cách.

Other Information
Probation time

Working time
Working
experience

3 year(s)

Training
opportunities
Colleagues
Annual leave
Benefits

Contact Information
Please login to view contact information of employer.
If you do not have account, Click here to register.

