CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty cổ phần Dược Phẩm trung ương Codupha cần tuyển:
1. Vị trí tuyển dụng: Quản lý khu vực
Tại các vùng của Công ty Codupha: Miền Bắc, Miền Trung, Cao Nguyên, và
MeKông.
2. Số lượng: 04 (bốn)
3. Địa điểm làm việc:
Tại các vùng của Công ty Codupha: Miền Bắc, Miền Trung, Cao Nguyên, và
MeKông.
4. Yều cầu chung:
- Giới tính: Nam, Nữ
- Tốt nghiệp: Ưu tiên Dược sĩ đại học
- Kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm quản lý khu vực. Có kinh nghiệm
tại địa bàn được phân công.
- Năng lực:
 Kỹ năng lãnh đạo tốt, có kinh nghiệm dẫn dắt và phát triển đội nhóm
 Giỏi phân tích thị trường, kết quả kinh doanh và phát triển địa bàn
 Nhạy bén trong việc nhận biết và nắm bắt cơ hội để phát triển kinh doanh
 Có khả năng sử lý những khó khăn trên địa bàn.
 Có quan hệ tốt với lãnh đạo bệnh viện, SYT, KOLs
- Yêu cầu khác:
 Có thể sử dụng tiếng Anh
 Năng động, sáng tạo, hướng đến mục tiêu
 Kỹ năng trình bày tốt
5. Yêu cầu công việc:
- Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược và hoạt động kinh doanh. Đảm bảo đạt
được các mục tiêu và chỉ tiêu về kinh doanh
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc cũng như sự phát triển của các nhân viên
dưới quyền và Trình dược viên (TDV)
- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu
- Sử dụng hiệu quả hỗ trợ từ công ty để phát triển doanh số sản phẩm, địa bàn
- Nhận ra và tận dụng cơ hội để phát triển địa bàn và doanh thu
- Giải quyết và hỗ trợ TDV giải quyết những khó khăn sảy ra trên địa bàn phụ trách
- Hướng dẫn và dìu dắt TDV trong công việc
- Báo cáo kịp thời các khó khăn cũng như tình hình đối thủ cạnh tranh và đề xuất
giải pháp để khắc phục và tăng trưởng địa bàn
- Báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh theo qui định công ty
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên dưới quyền
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- Động viên khuyến khích và tạo động lực làm việc cho nhân viên/ TDV
- Hỗ trợ công ty trong việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên
6. Lương: Thỏa thuận
7. Hồ sơ tuyển dụng gồm:
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận địa phương không quá 03 tháng)
- Bằng cấp chuyên môn và bằng cấp khác có liên quan (công chứng)
- Hộ khẩu hoặc KT3, CMND (công chứng)
- Giấy khám sức khỏe
- Giấy khai sinh
- Hình 3x4 (02 tấm)
 Hồ sơ dự tuyển gửi về:

Phòng TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10,
TP.HCM
Email: tchc@codupha.com.vn
Điện thoại: (028) 3865 1909

