Job Title: Business Planning
Working Place: 46-48-50 Pham Hong Thai,
District 01, HCMC

Chức danh: Nhân Viên Kế Hoạch Kinh Doanh
Địa điểm làm việc: 46-48-50 Phạm Hồng Thái,
Quận 01, TP. HCM

Main Responsibilities:
Collecting and summarizing business
operation information;
Drafting and making a plan of business
operational strategies and sales plan;
Making related reports
Other duties assigned by the Management.

Nhiệm vụ chính:
- Thu thập và tổng hợp thông tin hoạt động
kinh doanh
- Soạn thảo và lên kế hoạch các chiến lược
hoạt động kinh doanh và kế hoạch bán hàng;
- Thực hiện các báo cáo liên quan
- Các công việc khác được giao từ cấp quản lý

Requirements：
Education: University or above degree
in Economics, Finance, Mathematics,
Marketing or other related fields.

Yêu cầu:

-

Work experience and Skill:
Good at writing, reading, speaking,
listening skills in English;
Good at Windows Office application.

-

Personalities:
Pro-active, responsible and vivacious
personality;
Good communication and execution skill;
Good in cross-cultural skill and as a
member of a team.

-

•
•

-

•
•
•

-

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu
tiên các chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, tài
chính, toán học, Marketing hoặc các lĩnh vực
có liên quan)
Kinh nghiệm và kỹ năng:
• Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
• Thành thạo vi tính văn phòng.

•
•
•

Tính cách:
Năng động và có trách nhiệm;
Có kỹ năng giao tiếp và thực hiện công
việc tốt
Có kỹ năng làm việc trong môi trường đa
văn hóa và làm việc nhóm.

Contact/Liên hệ:
Those who are interested, please send your CVs and relevant proofs to the following e-mail addresses
(Ứng viên vui lòng liên hệ qua):
E-mail :
hr@cathaylife.com.vn and recruitment@cathaylife.com.vn
Tel. :
(+84) 28 6255 6699 Fax: (+84) 28 6255 6399

