Fullerton Markets International Limited
ການຕະຫຼາດ ຟໍຣິເຕິນ ແຫ່ ງຊາດ ຈໍາກັດ
ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ
ຕາແໜີ່ ງງານ: ຜ້ ຈັດການການພັດທະນາທຸ ລະກິດ
ໜ້ າທ່ ຮັບຜິດຊອບ : ຫົວໜ້ າຝ່ າຍຂາຍ
ໜ້າວຽກທີ່ ວໄປ
ພວກເຮົາເປັນນາຍໜ້ າຊ້ ຂາຍຊັບສິນຫຼາຍຢ່ າງ, ກໍາລັງຊອກຫາ ການຈ້ າງງານສໍາລັບຕໍາແໜ່ ງຜ້ ຈັດການ
ການພັດທະນາທຸ ລະກິດ ເພ່ ອຂະຫຍາຍ ທິມການຂາຍຢ່ າງເປັນມອາຊບທ່ ກໍາລັງເຕບໂຕຂອງພວກເຮົາ.
ຜ້ ຈັດການ ການພັດທະນາທຸ ລະກິດ ມບົດບາດສໍາຄັນ ທ່ ເປັນແຖວໜ້ າຂອງບໍລິສັດ. ຕໍາແໜ່ ງນ້້ ມຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕ່ໍ ໃບໜ້ າຂອງບໍລິສັດ, ຊ່ ສຽງສາທາລະນະ, ແລະ ຄວາມພໍໃຈຂອງລກຄ້ າ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ົ ນຕໍ
ແມ່ ນເພ່ ອເສມຂະຫຍາຍການພົວພັນລະຫວ່ າງບໍລິສັດ ແລະ ລກຄ້ າຂອງຕົນ
ໜ້າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
•
•
•
•
•
•
•

ການຈັດການ ແລະ ພັດທະນາ ການພົວພັນ ກັບລກຄ້ າຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ຄ່ ຮ່ວມ
ທຸ ລະກິດ ສ່ ວນໃຫ່ ຍເປັນຜ້ ແນະນໍາ ນາຍຫນ້ າ
ສ້ າງແຜນທຸ ລະກິດ ແລະ ຍຸ ດທະວິທ ເພ່ ອສບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ຖານລກຄ້ າ ແລະ ຄຸ ້ ມຄອງ
ສ້ າງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປະຕິບັດໃນອຸ ດສາຫະກໍາ ນາຍໜ້ າ ການຊ້ ຂາຍ
ຄ້ົ ນຫາທຸ ລະກິດ ໃໝ່ ທ່ ມສັກກາຍະພາບ ໂດຍການຕິດຕ່ໍ ພົວພັນກັບຜ້ ມໂອກາດ ເປັນລກ
ຄ້ າ, ຄ້ົ ນພົບ ແລະ ສໍາຫຼວດ ໂອກາດ ໃນການ ເປັນພັນທະມິດ ກັບລກຄ້ າໃຫ່ ມ
ແນະນໍາທຸ ລະກິດໃໝ່ ໂດຍເຂ້ົ າຮ່ ວມງານສະແດງສິນຄ້ າ ກິດຈະກໍາການຄ້ າ ແລະ ການສໍາມະ
ນາ ການສໍາມະນາທາງເວັບໄຊ
ມຸ້ ງໝ້ັ ນຜົນໄດ້ ຮັບ ແລະ ສາມາດດໍາເນນກິດຈະກໍາ ເພ່ ອຂັບເຂ່ ອນລາຍໄດ້ ແລະ ສາມາດ
ວິເຄາະຜົນໄດ້ ຮັບ ແລະ ປັບປຸ ງໄດ້ .
ການວາງແຜນ ແລະ ການດໍາເນນ ການນໍາສະເໜ ໃນເຂດອາຊປາຊຝິກ ແລະ ໂປຼໂມດສິນຄ້ າ
ແລະ ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ
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•

ຄ້ົ ນຄວ້ າ ແລະ ກໍານົດໂອກາດການຂາຍຕະຫຼາດໃໝ່ . ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຮັບປະກັນ
ການຂາຍແລະການຕະຫຼາດສໍາຜັດກັບລກຄ້ າທ່ ມທ່ າແຮງໂດຍຜ່ ານໂຄງການສ່ົ ງເສມການ
ຂາຍ, ກິດຈະກໍາ, ແລະ ແຄມເປນ.

•

ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດແຜນການຂາຍ, ລວມທັງການວິເຄາະ
ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງຄ່ ແຂ່ ງ.

•

ຕິດຕາມຂ່ າວສານອັບເດດຕະຫລາດ ແລະ ຄວາມຮ້ ທາງດ້ ານການເງິນ

ມາດຖານເງືອນໄຂທີ່ ຕ້ ອງການ
•
•
•
•
•
•
•

ມທັກສະໃນການຕິດຕ່ໍ ສສານ ແລະ ມມະນຸ ດສໍາພັນທ່ ດເລດ ພ້ ອມຄວາມສາມາດ ໃນການ
ຄອບຄຸ ມ ການແກ້ ໄຂບັນຫາ ສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການໃຫ້ ແກ່ ລກຄ້ າທ່ ແຕກຕ່ າງກັນ.
ຕ້ ອງມຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມແຮງຈງໃຈ ແລະ ມເປົ້າໝາຍຢ່ າງສງສົງ
ເຂ້ົ າເຖິງຜ້ ມໂອກາດມາເປັນລກຄ້ າໄດ້ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຜ່ ານການໂທ ຫຼ ຕິດຕ່ໍ ທາງອເມວ
ມຄວາມສາມາດ ເຂ້ັ ມແຂງທາງດ້ ານເນັດເວກ
ມຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານຄວາມຄິດລິເລ້ ມດ້ ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ
ທຸ ລະກິດ ແລະ ເປັນຫົວໜ້ າທິມສ້ າງໂອກາດໃນການຂາຍ
ມປະສົບການໃນການຂາຍ ໃນອຸ ດສາຫະກໍາການແລກປ່ ຽນເງິນຕາຕ່ າງປະເທດ (ຟໍລິກເຕິນ)
ເປັນບົດບາດທ່ ສໍາຄັນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສໍາລັບຕໍາແໜ່ ງນ້
ຕ້ ອງມປະຫວັດສໍາເລັດໃນການຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາທຸ ລະກິດ ປະສົບການຢ່ າງນ້ ອຍ 2 ປ
ຂ້້ ນໄປ

ຜນປະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດ້ ຮັບ
ພວກເຮົາສະເໜຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແພັກແກັດ ຜ້ ທ່ ສະໝັກຜ່ ານ ເຊ່ິ ງປະກອບມ:
•

ເຮັດວຽກ 5 ວັນຕໍ່ອາທິດ

•

ວັນພັກປະຈໍາປ 14 ວັນ

•

ມເງິນເດອນ ແລະ ຄ່ ານາຍໜ້ າອ່ ນໆ
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