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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: 

 

Nhân viên trưng bày – Merchandiser (tại Siêu thị) 

 

Department: 
Sales 

 

Reporting line: 
Đại diện kinh doanh/Giám sát kinh doanh 

 

Number of direct 

reports: 

19 

 

Base location: 

• Hà Nội (09)  

• Hồ Chí Minh (10) 

 

Strategic 

purpose of the 

position: 

 

 

 
Core 

Responsibilities 

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 và POSM. Đảm bảo sản phẩm và POSM luôn sạch sẽ 

- Thực hiện trưng bày các sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn 

- Thông tin giá và CTKM (nếu có) của từng sản phẩm phải đúng và rõ ràng 

3. Thực hiện các báo cáo hàng ngày: 

- Hàng tồn kho (theo mẫu) và hình ảnh trưng bày tại từng siêu thị 

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

•- Báo cáo CTKM của đối thủ bằng hình ảnh và thông tin chi tiết 

•4. Doanh số: 

- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng trong phạm vi được giao 

- Chịu trách nhiệm tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng  

4.5. Các yêu cầu khác của quản lý trực tiếp; Được bố trí 1 ngày off bất kỳ trong 

tuần, 2 ngày bán hàng cuối tuần theo 2 ca: Ca sáng 9h-12h, ca chiều: 17h-21h 

 
Competency 

Requirements 

• Nữ - tuổi từ 18 đến 25 và có chiều cao từ 1.55m trở lên 

• Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng 

tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, nước giải khát. 

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

• Có khả năng thuyết phục khách hàng. 

• Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và chịu được áp lực tốt. 
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Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 

other 

requirements 

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

 

HR Contact and Closing Date   

 
Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@carlsberg.asia 

 

Application Deadline: 30/9/2019 

 


