
 
 

 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí: 
Nhân viên nghiên cứu phát 

triển thị trường 
Cấp bậc: Nhân viên 

Bộ phận/ Phòng 

ban: 
Kinh doanh 

Báo cáo trực 

tiếp: 
Trưởng bộ phận Kinh doanh Vị trí công tác: Khu vực Miền Nam 

MỤC TIÊU CHUNG   

Thu thập và có được nhiều thông tin về các hoạt động đầu tư, xây dựng dự án tại khu vực Miền Nam nhằm 

hỗ trợ Bộ phận kinh doanh trong hoạt động đấu thầu.  

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Lập kế hoạch tìm kiếm, thu thập, tiếp cận thông tin các hoạt động đầu tư tại các tỉnh thành, 

đặc biệt khu vực Miền Nam. 

- Tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo,  

- Dự báo các xu thế, động thái thị trường, các mục tiêu, các dự án tiềm năng. 

- Nghiên cứu và nắm bắt, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về khách hàng. 

- Mở rộng, kết nối và duy trì mối quan hệ với các Chủ đầu tư, khách hàng. Kết hợp với với 

ban Kinh doanh, Marketing gặp gỡ, chăm sóc trao đổi với khách hàng hiện tại. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý. 

BẰNG CẤP & KINH NGHIỆM 

• Bằng cấp: 

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các khối ngành: Kinh tế. 

• Kiến thức & Kinh nghiệm: 

- Có kiến thức về các hoạt động đầu tư, nghiên cứu, phát triển thị trường. 

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản… 

NĂNG LỰC 

- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu. 

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trinh tốt. 

- Kỹ năng làm việc độc lập, chủ động. 

- Kỹ năng tin học. 

 


