
 

Số: 04/2018/CV-HL 

“Vv: thông báo tuyển dụng” 

   

        

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

Kính gửi: Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 

Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (Holafoods) là một trong 
những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về nguyên liệu, phụ gia, máy móc, thiết bị, đào tạo, tư 
vấn quản lý, cung cấp giải pháp và chuyển giao công nghệ trong ngành thực phẩm. 

Từ khi thành lập năm 2004 đến nay, Holafoods luôn duy trì mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn 
đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa và dịch vụ ngành thực phẩm. 

Hiện nay, Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm – CN Đà Nẵng 
đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Công ty gửi Thông tin tuyển dụng và kính mong Quý nhà 
trường thông báo để các bạn sinh viên nắm được thông tin, đăng ký thi tuyển. Thông tin tuyển 
dụng cụ thể như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: Phụ trách Kinh doanh Nguyên liệu và Phụ trách Kinh doanh Thiết bị. 

2. Nơi làm việc: Đà Nẵng 

3. Cấp bậc: Nhân viên 

4. Thu nhập: Từ 07 – 10 triệu tùy theo năng lực. 

5. Các yêu cầu khác: như nội dung đính kèm.  

6. Hồ sơ bao gồm: 

- Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt) 
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) 
- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh thư, hộ khẩu   
- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi qua địa chỉ email nguyentuyet@holafoods.com.vn hoặc nộp trực 
tiếp tại công ty CP Thương Mại và Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng Lâm - CN Đà Nẵng.  
Địa chỉ: 176 Lê Đình Lý – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Đà Nẵng. 
Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2018. 

Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm – CN Đà Nẵng rất mong 
nhận được sự hỗ trợ của Quý Nhà trường để công tác tuyển dụng đạt kết quả, đồng thời giúp các 
bạn sinh viên có thêm thông tin, tìm kiếm việc làm thuận lợi hơn sau khi ra trường. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 

Trân trọng. 

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu HC-NS 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

PGĐ. Lê Song Vũ 

 

         



 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phụ trách Kinh doanh Nguyên Liệu 

1. Trách nhiệm, nhiệm vụ chính: 

 Chịu trách nhiệm triển khai hoạt động bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng đối 
với các nhóm khách hàng/ngành hàng phụ trách.  

+ Bán hàng & sau bán hàng 

 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm/quý/tháng ngành hàng; 

 Tiếp xúc khách hàng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của khách hàng; 

 Triển khai hoạt động kinh doanh cho ngành hàng phụ trách, đảm bảo các chỉ tiêu đã cam 
kết với Công ty theo kế hoạch;   

 Hỗ trợ kế toán công nợ theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng; 

 Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho vận, mua hàng, kế toán...) để hỗ trợ tối đa cho 
khách hàng trong quá trình giao dịch và hậu mãi; 

+ Quản lý mạng lưới phân phối & khách hàng 

 Tham gia xây dựng phương án/ kế hoạch phát triển thị trường của ngành hàng phụ trách; 

 Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng; 

 Tham gia xây dựng kế hoạch marketing, các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng 
định kỳ năm/tháng/quý; 

 Tham gia triển khai các Chương trình hội chợ, triển lãm, các hoạt động quảng bá thương 
hiệu, xúc tiến thương mại… của Công ty; 

 Tham gia nghiên cứu thị trường tiêu dùng các địa phương, thực hiện các chương trình 
khảo sát ý kiến khách hàng, các chương trình tiếp thị, tặng quà, tri ân khách hàng. 

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ khác: 

 Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao; 

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. 

3. Quyền lợi: 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú 

 Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động 

 Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, đào tạo trong và ngoài nước 

4. Thời gian làm việc: giờ hành chính (Thứ 2 đến Thứ 6), nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.  

5. Lương: Từ 07 – 10 triệu tùy theo năng lực. 

6. Yêu cầu về kinh nghiệm: 

 Trình độ học vấn: Đại học (hoặc Cao đẳng) chuyên ngành công nghệ thực phẩm, thương 
mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; 

 Có kiến thức chuyên môn về các dòng hàng nguyên liệu thực phẩm; 

 Am hiểu về thị trường sản xuất, kinh doanh và phân phối thực phẩm; 

 Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Powerpoint 

 Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh hoặc 1 ngoại ngữ thông dụng khác trong lĩnh 
vực thương mại và thực phẩm (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại). 



 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phụ trách Kinh doanh Thiết bị 

1. Trách nhiệm, nhiệm vụ chính: 

 Chịu trách nhiệm triển khai hoạt động bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng đối 

với các nhóm khách hàng/ngành hàng phụ trách.  

+ Bán hàng & sau bán hàng 

 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm/quý/tháng ngành hàng; 

 Tiếp xúc khách hàng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm và nắm bắt nhu cầu của khách hàng; 

 Giám sát công tác lắp đặt, bàn giao sản phẩm, hỗ trợ vận hành và giải đáp thắc mắc cho 
khách hàng theo quy chuẩn của Nhà sản xuất và quy định của Công ty; 

 Hỗ trợ kế toán công nợ theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng; 

 Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho vận, mua hàng, kế toán...) để hỗ trợ tối đa cho 
khách hàng trong quá trình giao dịch và hậu mãi. 

+ Quản lý mạng lưới phân phối & khách hàng 

 Tham gia xây dựng phương án/ kế hoạch phát triển thị trường của ngành hàng phụ trách; 

 Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng; 

 Tham gia xây dựng kế hoạch marketing, các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng 
định kỳ năm/tháng/quý; 

 Tham gia triển khai các Chương trình hội chợ, triển lãm, các hoạt động quảng bá thương 
hiệu, xúc tiến thương mại… của Công ty; 

 Tham gia nghiên cứu thị trường tiêu dùng các địa phương, thực hiện các chương trình 
khảo sát ý kiến khách hàng, các chương trình tiếp thị, tặng quà, tri ân khách hàng. 

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ khác: 

 Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc được giao; 

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. 

3. Quyền lợi: 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú 

 Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động 

 Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, đào tạo trong và ngoài nước 

4. Thời gian làm việc: giờ hành chính (Thứ 2 đến Thứ 6), nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.  

5. Lương: Từ 07 – 10 triệu tùy theo năng lực. 

6. Yêu cầu về kinh nghiệm: 

 Trình độ học vấn: Đại học (hoặc Cao đẳng) chuyên ngành công nghệ thực phẩm, thương 
mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; 

 Có kiến thức chuyên môn về các dòng hàng nguyên liệu thực phẩm; 

 Am hiểu về thị trường sản xuất, kinh doanh và phân phối thực phẩm; 

 Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Powerpoint 

 Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh hoặc 1 ngoại ngữ thông dụng khác trong lĩnh 
vực thương mại và thực phẩm (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại). 


