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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 
Position/ Title 

Giám sát nhân viên quảng bá thương hiệu (BAS) 

Bộ phận 

Department 
Lotus 

Báo cáo tới 
Report to 

Quản lý nhân viên quảng bá thương hiệu (BAM) 

Địa điểm làm việc 
Working location: 

- Vĩnh Phúc (01) 
- Sơn La (01) 
- Hà Nội (01 Đông Anh + Bắc Ninh; 01 Hoàn Kiếm + Sơn Tây; 01 Nam Từ 

Liêm) 

- HCM (02) 

Mục tiêu chiến lược 
của vị trí 
Strategic purpose of 
the position: 

 

Tóm tắt công việc 
Job summary 
 

- Quản lý dẫn dắt đội ngũ nhân viên giới thiệu sản phẩm tại điểm bán thực 
hiện cam kết tạo sự ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người tiêu 
dùng 

- Tìm kiếm nguồn và tuyển dụng nhân viên hiệu quả 
- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên  

- Kiểm tra giám sát nhân viên tại điểm bán nâng cao hiệu quả làm việc của 
đội ngũ BA 

- Cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác cho cấp Quản lý 
- Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các cửa hàng và đội ngũ bán hàng 
- Giải quyết các vấn đề phát sinh tại điểm bán và trong bộ phận. 

Yêu cầu kinh 
nghiệm, kỹ năng 
Personal qualifications 

/ competencies: 

 

- Có kỹ năng làm việc nhóm và huẩn luyện nhân viên 

- Nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi 
công việc yêu cầu 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt 

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, (Đại diện bán hàng, thúc đẩy bán 
hàng, tiếp thị, đại sứ thương hiệu) ngành hàng tiêu dùng. 

Yêu cầu bằng cấp 
Educational 
requirements: 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

Mối quan hệ công 
việc Nội bộ và bên 
ngoài 
Stakeholders & 

Relations 
Internal & External  

- Nội bộ: Maketing, Bán hàng và các bộ phận liên quan 
- Đối tác bên ngoài: người tiêu dùng bia, nhân viên và chủ các đại lý, điểm 

bán 

 

Nộp hồ sơ 
Application sent to 

tuyendung@carlsberg.asia 

  

mailto:tuyendung@carlsberg.asia

