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Introduction of the Hiring Organization <Market/Region> and 

contextual information related to the Job    

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư lần đầu vào 

năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg 

Đông Dương. Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh 

doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam 

 

Job Description  

 
Position Title: 

Sales Admin 

 
Department: 

Sales 

 
Reporting line: 

ASM, Chuyên viên Dragon 

 
Number of direct 
reports: 

 

 
Base location: 

Hà Nội 

 
Strategic 

purpose of the 
position: 
 

• Giúp CBVN quản lý chính xác số bán tới từng điểm bán (Secondary Sales) 

• Quản lý tồn kho NPP theo thời gian thực 

• Tăng cường khả năng quản lý và hiệu quả hoạt động cuả NPP 

 
Core 
Responsibilities 

• Quản lý danh sách khách hàng của NPP (thêm mới, cập nhật, xóa bỏ) 

• Quản lý công nợ khách hàng (tiền và vỏ chai, vỏ két trên hệ thống) 

• Tổng hợp đơn đặt hàng khi mua hàng của CBVN (Primary Sales) 

• Quản lý đơn bán hàng cho từng điểm bán (Secondary Sales) 

• Quản lý tồn kho 

 
Competency 
Requirements 

• Có kinh nghiệm về việc quản lý khách hàng, bán hàng, tồn kho 

• Kiểm soát việc xuất nhập hàng hóa tại kho 

• Theo dõi công nợ khách hang 

• Biết sử dụng thành thạo máy vi tính, nếu có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán 

hàng là một lợi thế 

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Tốt nghiệp Cao đẳng, ưu tiên ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh 
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HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@carlsberg.asia 
 
Application Deadline: 24/11/2019 

 

 


