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                                                  LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM 

                                                               NHÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG  

                                                                      HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 

                                                    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

VỊ TRÍ YÊU CẦU 

1. Nhân viên 

Nghiên cứu thị 

trường & Điều 

tra khảo sát – 

Phòng Đầu tư 

MTCV: 

− Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, dự báo tiềm năng doanh thu từ thị trường, thói quen tiêu dùng 

− Hỗ trợ Tổ trưởng cập nhật xu hướng phát triển của ngành bán lẻ, nghiên cứu các ý tưởng, mô hình kinh doanh, mô hình đầu tư mới cho hoạt 

động của hệ thống. 

− Đưa ra các báo cáo về thị trường cho Ban lãnh đạo, các dự đoán doanh thu/doanh số bán hàng tương lai 

− Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, thị trường, tham mưu chiến lược kinh doanh và quy mô đầu tư. 

Yêu cầu: 
− Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý, thống kê, toán.  

− Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng mô hình phân tích dữ liệu, thực hiện phân tích, dự báo và lập báo cáo. 

2. Nhân viên 

ngành hàng – 

Phòng Quản lý 

concept 

MTCV: 

− Phân tích số liệu, khảo sát thị trường (doanh số bán của các mặt hàng, xu hướng các mặt hàng tiềm năng …) cho các nhóm hàng phụ 

trách 

− Định vị trưng bày theo thứ tự liên kết các nhóm ngành hàng 

− Đề xuất thay đổi thiết kế sơ đồ trưng bày cho tổ trưởng dựa trên các báo cáo phân tích số liệu và thực hiện vẽ sơ đồ trưng bày chi tiết 

cho nhóm hàng phụ trách theo kế hoạch. 

− Tham gia kiểm tra việc trưng bày hàng hóa trong chuỗi siêu thị Co.opmart 

− Khảo sát và đề xuất trang thiết bị mới 

Yêu cầu: 

− Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Công nghệ Thông tin, QTKD, Marketing 

− Ứng dụng CNTT cơ bản và các phần mềm chuyên dụng (Autocad, Spaceman) 

3. Nhân viên quy 

hoạch mặt bằng 

– Phòng Quản lý 

Không gian mua 

sắm 

MTCV: 
− Thu thập thông tin theo yêu cầu để hỗ trợ tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch năm 

− Khảo sát mặt bằng, đo đạc thực tế, đánh giá khả năng bố trí layout của các dự án được phân công. 

− Lập bản vẽ quy hoạch mặt bằng của toàn bộ tòa nhà thuộc dự án được phân công. 

− Ghi nhận các vấn đề phát sinh cần cải tiến trong công tác quy hoạch mặt bằng. 

− Giám sát trực tiếp việc thi công của các dự án được phân công. 

− Khảo sát tình hình thị trường đối thủ để đề xuất cải tiến các vấn đề khu cho thuê nhằm phù hợp với xu hướng thị trường, nâng cao hiệu quả 

kinh doanh.  

Yêu cầu: 
− Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kiến trúc, xây dựng, nhóm ngành kỹ thuật hoặc sinh viên mới ra trường 

− Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm. 

− Kỹ năng giao tiếp. 

− Kỹ năng tư duy sáng tạo. 

4. Nhân viên điều 

phối kỹ thuật 

khu cho thuê –  

Phòng Quản lý 

Không gian mua 

sắm 

MTCV: 
− Khảo sát thực tế, so sánh tương quan giữa các siêu thị hiện hữu và siêu thị mới. 

− Phối hợp với bộ phận quy hoạch để hình thành , góp ý hoặc sắp xếp layout khu cho thuê đạt hiệu quả kinh doanh cao. 

− Phối hợp với đơn vị liên quan xem xét, góp ý , đánh giá và kiểm tra bản vẽ thiết kế ( kiến trúc , kỹ thuật ) của gian hàng thuê.  

− Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát và hướng dẫn giám sát việc thi công gian hàng thuê đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. 

− Khảo sát tình hình thị trường đối thủ để đề xuất cải tiến các vấn đề liên quan đến công tác phụ trách 

− Xem xét khả năng đáp ứng của khách hàng thuê về hình ảnh,tính thẩm mỹ của gian hàng.  

Yêu cầu: 
− Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kiến trúc, xây dựng, nhóm ngành kỹ thuật hoặc sinh viên mới ra trường 

− Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm. 

− Kỹ năng giao tiếp. 

− Kỹ năng tư duy sáng tạo. 

Vui lòng truy cập mục TUYỂN DỤNG tại www.tuyendung.saigonco-op.com.vn để biết thêm thông tin 

Lưu ý: Chỉ liên hệ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu theo qui định. Không thu phí khi nộp hồ sơ dự tuyển.  

 

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện về:                  BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG – LIÊN HIỆP HTX TM TP.HCM 

        131 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Hoặc nộp hồ sơ online theo một trong hai cách:                                       

                                                                                      1. Gửi hồ sơ ứng tuyển về Email: tuyendung@saigonco-op.com.vn 

                                                                                      2. Ứng tuyển trực tiếp trên Website: tuyendung.saigonco-op.com.vn 

Hồ sơ xin việc gồm:   Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, 4 hình 3x4 (mới nhất) và bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, hộ khẩu, giấy khám sức khỏe và các bằng 

cấp liên quan 

                                    Lý lịch ứng viên (download tại website www.tuyendung.saigonco-op.com.vn) 

 

Bìa hồ sơ ghi rõ:       Chức danh dự tuyển, Số điện thoại liên lạc, Nơi làm việc 

• Hồ sơ sẽ không hoàn trả khi phỏng vấn không đạt yêu cầu. 

Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển:  đến khi tuyển đủ nhân sự 

 
Ngoài ra, có thể gửi hồ sơ qua địa chỉ email:       thao-pnp@saigonco-op.com.vn 

 
Theo dõi Fanpage để cập nhật các thông tin tuyển dụng: www.facebook.com/cooptuyendung 
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