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5. Tổ trưởng Tự doanh 

 
MTCV:  

– Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ làm việc với nhà cung cấp, các đối tác nhượng 
quyền thương hiệu.  

– Tiến hành thẩm định, lựa chọn đối tác và tham mưu cho cấp trên. 
– Trao đổi đàm phán với nhà cung cấp, đối tác về hợp đồng hợp tác. 
– Đề xuất các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy doanh số bán hàng, gia tăng hiệu quả doanh thu/m2 khi khai 

thác kinh doanh. 
– Giải quyết các yêu cầu phát sinh, khiếu nại, tranh chấp của Trung tâm thương mại với nhà cung cấp 

liên quan đến hợp đồng kinh doanh. 
Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế hoặc Đại học khác có kinh nghiệm liên quan. 
– Có kinh nghiệm quản lý cơ sở hoặc ở vị trí tương đương từ 2-3 năm trở lên.  
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet. Anh văn trình độ B. 
– Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực bán lẻ, ngành hàng non-food, hiểu biết TTTM. 
– Có khả năng phân tích kinh doanh, phân tích thị trường. 
– Hiểu biết cơ bản về luật kinh doanh & Hợp Đồng. 

 
 

Vui lòng truy cập mục TUYỂN DỤNG tại www.tuyendung.saigonco-op.com.vn để biết thêm thông tin 
Lưu ý: Không thu phí khi nộp hồ sơ dự tuyển.  

 
Hồ sơ gửi qua đường bưu điện về:          BỘ PHẬN TỔ CHỨC NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN CO.OP (SCID) 

        199 – 205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 
Hoặc nộp hồ sơ online theo một trong hai cách:                                       
                                                                                      1. Gửi hồ sơ ứng tuyển về Email: tuyet-pt@scid-jsc.com 
                                                                                      2. Ứng tuyển trực tiếp trên Website: tuyendung.saigonco-op.com.vn 
 
Hồ sơ dự tuyển gồm: Sơ yếu lý lịch (CV) hoặc Lý lịch ứng viên (download tại website www.tuyendung.saigonco-op.com.vn) 
 
Hạn nộp hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự 
 
Địa điểm: 199 – 205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật các thông tin tuyển dụng:     www.facebook.com/cooptuyendung 
 


