Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Mêkông & Đông Nam Bộ
Recruitment Information
Job Code:

Industry:

Location:

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

Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Team Leader / Supervisor
28 - 40Age

Dược phẩm; Quản lý điều hành; Bán hàng /
Kinh doanh
Permanent Employee
Full Time
Bachelor
Xăng + điện thoại

Company Description
HOANG DUC PHARMACEUTICAL & MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.
HOANG DUC Pharmaceutical & Medical Supplies Co. is one of the first private pharmaceutical distribution companies in
Vietnam. With the team of nearly 200 employees nationwide, Hoang Duc is setting a brand new standard of excellence.
To expand on our current business in Vietnam, we are looking for qualified candidates to join our team in Ho Chi Minh
City. The selected candidates will be offered a professional working environment with a lot of opportunities for personal
development and competition remuneration package.
Website: www.hoangduc.net

Job description
• Lập kế hoạch bán hàng, đặt hàng và quản lý tồn kho hiệu quả.
• Quản lý hoạt động kinh doanh tại khu vực Mêkông + Đông Nam Bộ
• Quản lý nhân viên trong khu vực được phân công quản lý.
• Quản lý khách hàng.
• Báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin thị trường.

Skills required
- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có khả năng sử dụng tiếng anh và tin học văn phòng thành thạo
- Có kỹ năng quản lý tốt, trung thực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc

Other Information
Probation time 2 tháng

Working time
Working

4 year(s)

experience
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.

