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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 
Position/ Title 

Merchandiser 

Bộ phận 
Department 

Sales 

Báo cáo tới 
Report to 

Giám sát bán hàng/ Quản lý bán hang khu vực 

Địa điểm làm việc 

Working location: 
Đà Nẵng 

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

 

Tóm tắt công việc 

Job summary 

 

1. Thực hiện thăm viếng điểm bán theo lịch trình được phân công 

2. Thực thi trưng bày đúng tiêu chuẩn: 

- Vệ sinh sản phẩm, POSM, đảm bảo sản phẩm & hệ thống POSM luôn sạch 

sẽ 

- Thực hiện trưng bày đối với các sản phẩm, quầy, kệ, hộp, thùng... theo 

đúng theo tiêu chuẩn & yêu cầu 

- Thông tin giá, sản phẩm rõ ràng 

- Kiểm tra & đảm bảo hàng tồn kho đủ theo yêu cầu  

- Thực hiện trưng bày đúng hạn, theo đúng yêu cầu đối với các chương 

trình khuyến mại, chương trình thúc đẩy bán hàng được triển khai tại 

điểm bán 

3. Thực hiện các báo cáo: 

- Thực hiện các báo cáo hàng ngày: chụp ảnh về kết quả trưng bày 

- Báo cáo hàng tồn kho 

- Báo cáo hàng khuyến mãi (nếu có chương trình) 

4. Các nhiệm vụ khác:  

- Kiểm tra việc thực thi tại điểm bán của SR 

- Thu thập thông tin thị trường 

Yêu cầu kinh 
nghiệm, kỹ năng 
Personal qualifications 
/ competencies: 

1. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc lĩnh vực tương đương. Ưu 

tiên kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, 

nước giải khát. 

2. Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc theo nhóm. 

3. Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng. 

4. Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực tốt. 

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  
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Nộp hồ sơ 
Application sent to 

tuyendung@carlsberg.asia 

 

mailto:tuyendung@carlsberg.asia

