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CÔNG TY TNHH KẾT NỐI HẢI SẢN MEKONG 

 

 BẢNG MÔ TẢ 

CÔNG VIỆC CTV 

BÁN HÀNG QUỐC TẾ 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành:  

 

 

I. Nhiệm vụ chính 

1. Chào bán các sản phẩm thủy hải sản mà Công ty đang kinh doanh dựa trên bảng giá sàn tối 

thiểu mà Phòng mua hàng của Công ty cung cấp sau khi có yêu cầu báo giá. 

2. Nhân danh Công ty, trực tiếp làm việc với khách hàng và theo dõi đơn hàng với khách cho 

tới khi khách hàng nhận được hàng và hài lòng về sản phẩm, dịch vụ. 

 

II. Quyền hạn và quyền lợi khi làm việc 

1. CTV được hưởng 10% lợi nhuận sau thuế của mọi đơn hàng do CTV bán cho đối tác.  

2. CTV được cung cấp tài khoản Email của Công ty để giao dịch với khách hàng và được Công 

ty xác nhận tư cách giao dịch với đối tác như nhân viên chính thức của Công ty. 

3. CTV được sử dụng không hạn chế uy tín và thương hiệu của Công ty, các hình ảnh, website, 

thông tin thị trường, giá cả, các công cụ quảng cáo, marketing, bản tin thị trường,… và các 

nguồn tài nguyên khác của Công ty phục vụ cho mục đích bán hàng như nhân viên chính thức. 

5. CTV trực thuộc quản lý của Phòng Quản trị Bán hàng (QTBH), được Phòng QTBH hỗ trợ 

nghiệp vụ phát sinh, triển khai đơn hàng với nhà sản xuất của Công ty và được các Phòng ban 

nghiệp vụ khác hỗ trợ triển khai đơn hàng như nhân viên chính thức của Công ty. 

6. CTV được liên hệ với mọi khách hàng tiềm năng miễn là chưa trùng lặp với khách hàng hiện 

tại của Công ty đã đăng ký trước đó trên hệ thống check list Công ty. 

7. CTV được Công ty mời tham dự các buổi tiệc tất niên và kỷ niệm thành lập Công ty để cùng 

giao lưu với các thành viên khác trong Công ty. 

 

III. Yêu cầu trình độ và các kỹ năng thực hiện công việc: 

1. CTV đã có kinh nghiệm làm việc/ kinh doanh trong lĩnh vực thủy hải sản hoặc là người đang 

sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài có điều kiện tiếp cận với các khách hàng tiềm 

năng đang kinh doanh thủy hải sản ở nước sở tại. 

2. Có khả giao tiếp Tiếng Anh hoặc tiếng bản địa đáp ứng yêu cầu công việc. 
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Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

BAN TUYỂN DỤNG – MEKONG SEAFOOD CONNECTION 

Số 9 đường 15, Khu dân cư Khang Điền, Khu phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM. 

Tel: (+84) 28 6280 5407 - ext: 115    Mobile: (+84) 977 706 365 

Zalo/WhatsApp:  (+84) 906486183  Email: tuyendung@mekseaconnection.com 

 


