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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 
Position/ Title 

SALES ASSET COMPLIANCE SPECIALIST 
(Kiểm soát tuân thủ - Tài sản bán hàng) 

Bộ phận 
Department 

TM 

Báo cáo tới Trade Marketing Manager 

Số lượng báo cáo trực 
tiếp 
Number of direct reports: 

 

Cập bậc 
Band/Level: 

Specialist 

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

 

Tóm tắt công việc 
Job summary 
 

o Quản lý thiết bị máy bia, tủ mát theo điểm đặt máy, 

quản lý lịch vệ sinh máy bia của đội kỹ thuật trên toàn 

quốc.  

o Đánh giá tình trạng sử dụng thiết bị: kiểm soát, thu hồi, 

luân chuyển, sử dụng thiết bị hiệu quả tại điểm bán. 

o Lập kế hoạch phát triển sản lượng theo hệ thống máy bia 

và tủ mát. 

o Hoàn thiện và giám sát qui trình lắp đặt thiết bị để đảm 

bảo hiệu quả hơn. 

o Đảm bảo tài sản được gắn mác để theo dõi 

o Lên kế hoạch mua sắm / sửa chữa/ bán thiết bị và quản lý 

ngân sách. 

o Làm các báo cáo hàng tháng liên quan đến thiết bị/ tài sản 

phục vụ bán hàng 

o Duy trì dự án SAT về thiết bị bán hàng và quản lý tài sản 

 

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

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại FMCG ở cùng vị trí 

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 

• Kỹ năng tổ chức và tư duy giải quyết vấn đề tốt 

• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt 

• Khả năng làm việc trong môi trường đa dạng, cường độ nhanh, phải quản 

lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc. 
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Yêu cầu bằng cấp 
Educational requirements: 

• Bằng đại học trong lĩnh vực tài chính/ kinh tế 

• Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

• Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt 

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

 

Cấu trúc nội bộ 
Org Chart: 

 

  
Quản lý bộ phận/ Manager     Giám đốc chức năng/ Director 
 
Cán bộ nhân viên xác nhận/ The Employee acceptance 
 

 


