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BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

( Vị trí dự tuyển : Quản lý kinh doanh khu vực trở lên ) 

             

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH : 

 

 Họ và tên :   TỐNG SƠN HÙNG   

 Sinh ngày :   24 – 10 -1980.    

 Giới tính :    Nam. 

 Dân tộc :    Kinh.     

 Tôn giáo :    Không.     

 Tình trạng sức khỏe :  Tốt     

 Tình trạng hôn nhân :   Đã lập gia đình.  

 

 Địa chỉ thường trú :   Số 5, ngõ 207, Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng  

     Mai, thành phố Hà Nội. 

 Điện thoại liên lạc :  0915. 341. 272 

 Email :    motoguzzi80@gmail.com 

 
 

II. TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG : 

 

 Trình độ văn hóa :                       12 / 12. 

 Trình độ chuyên môn :  Đại học 

 Chuyên ngành :   Quản trị kinh doanh 

 Kỹ năng sử dụng máy tính :    

 Sử dụng thành thạo MS office, mail. 

 Có khả năng thuyết trình và soạn thảo văn bản. 

 Trình độ ngoại ngữ :  Tiếng Anh.    Cấp độ :  C. 

 Kỹ năng khác  ( Đã được đào tạo và áp dụng trong thực tế ) : 

 Làm việc và quản lý nhóm tốt, có khả năng xây dựng và giám 

sát hệ thống phân phối sản phẩm. 

 Biết sắp xếp, tổ chức công việc, có kỹ năng đàm phán và tạo 

lập quan hệ tốt. 

 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và khả năng huấn luyện nhân 

viên tốt. 

 Kỹ năng báo cáo và lên kế hoạch. 

 Khả năng vận dụng, duy trì và phát huy mô hình BSC tại tổ 

chức. 

 Kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp, thương lượng,… 

 

III. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM : 

 

 Ưu điểm : 

o Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập cũng như theo 

nhóm tốt. 

o Biết lắng nghe, ham học hỏi, có thể làm việc với cường độ công việc lớn. 
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 Nhược điểm : 

o Thường yêu cầu cao đối với nhân viên , 

o Không thích bè phái, chia rẽ, quan điểm “cá nhân hóa” trong công việc. 

o Đặc biệt, không ưa những bản báo cáo “láo”, sai sự thật,  những  gian dối ảnh hưởng tới chất 

lượng cũng như tiến độ công việc. 
 

 

IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC : 

 Tháng 7 – 2017 đến nay :  Công ty TNHH Minh Long I ( ngành hàng gốm sứ gia dụng ) 

 

 Vị trí :  Quản lý chi nhánh Hà Nội 

 Công việc chính :  

 Xây dựng và duy trì kênh phân phối sản phẩm tại khu vực phía bắc ( từ Hà Tĩnh 

trở ra ) , bao gồm các điểm bán sỉ và hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm. 

 Xây dựng và triển khai các mục tiêu kinh doanh của chi nhánh, 

 Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh, 

 Báo cáo, làm việc trực tiếp quản lý kinh doanh toàn quốc ( Bình Dương ) 

 

 

 Tháng 5 – 2016 đến 7 - 2017 : Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (ngành hàng Vật liệu Xây  

     dựng) 

 

 Vị trí :  Giám đốc kinh doanh miền bắc ngành hàng VTC ( thanh uPVC ) 

 Công việc chính :  

 Xây dựng và duy trì kênh phân phối sản phẩm tại khu vực phía bắc ( từ Đà Nẵng 

trở ra ) 

 Xây dựng và triển khai các mục tiêu kinh doanh của ngành hàng, 

 Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện truyền thông thương hiệu, 

 Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh, 

 Báo cáo, làm việc trực tiếp trợ lý điều hành kinh doanh/chủ tịch tập đoàn. 

 

 Tháng 5 – 2014 đến 12/2015 :   Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường ( thương  

       hiệu trần và vách ngăn Thạch cao hàng đầu Việt 

Nam ) 

 

 Vị trí :  Phó giám đốc kinh doanh miền bắc 

 Công việc chính :  

 Tư vấn, thiết kế và xây dựng kênh phân phối sản phẩm tại khu vực phía bắc ( từ 

Hà Tĩnh trở ra ) 

 Xây dựng và triển khai các mục tiêu kinh doanh trong khu vực, 

 Báo cáo trực tiếp giám đốc kinh doanh và Tổng giám đốc miền bắc. 

 

 Tháng 3 – 2008 đến 5-2014 :   Công ty TNHH Thương Mại Vạn An ( nhãn hàng

 HiPP,       Farlin, Philips Avent, Omega, Dintel ) 

 

o Tháng 3 – 2008 đến tháng 6 – 2008 : 
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 Vị trí :  Giám sát bán hàng – khu vực Hà Nội. 

 Công việc chính :  

 Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng khu vực  Thường Tín, Thanh Xuân, Hai 

Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa. 

 Xây dựng và triển khai các mục tiêu kinh doanh trong khu vực, 

 Báo cáo trực tiếp trưởng phòng kinh doanh Công ty. 

 

o Tháng 6 – 2008 đến tháng 7 – 2009 : 

 Vị trí :  Quản lý bán hàng vùng ( ASM ) 

 Công việc chính : 

 Mở hệ thống nhà phân phối các tỉnh ( Đông, Tây Bắc ) 

 Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên tại các nhà phân phối, bao gồm cả giám 

sát và nhân viên bán hàng. 

 Quản lý hệ thống đảm bảo hoạt động đúng cũng như hoàn thành các yêu cầu của 

Công ty. 

 Báo cáo trực tiếp trưởng phòng bán hàng Công ty. 

 

o Tháng 8 – 2009 đến tháng 12 /2013 : 

 Vị trí : Trưởng phòng bán hàng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ( tương đương giám 

đốc chi nhánh ) 

 Công việc chính : 

 Sắp xếp, tổ chức lại, điều hành bộ máy nhân sự của chi nhánh, bao gồm các bộ 

phận : Kho vận, chăm sóc khách hàng, marketing, bán hàng, nhân sự – trừ bộ 

phận kế toán, ) 

 Quản lý, tuyển dụng, huấn luyện đội ngũ nhân viên các bộ phận quản lý. 

 Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đông 

nam bộ, nam trung bộ, Mekong ( chỉ gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long 

An ) 

 Quản lý chung các hoạt động của toàn chi nhánh, tham vấn cho bộ phận kế toán để 

phối hợp, thực hiện các mục tiêu do công ty đề ra. 

 Đề xuất, triển khai và Báo cáo trực tiếp trưởng phòng kinh doanh và giám đốc 

công ty các mục tiêu kinh doanh, hoạt động của chi nhánh. 

 

o Tháng 1 2014 đến 5-2014: 

 Vị trí :  Quản lý bán hàng khu vực Tây Bắc 

 Công việc chính : 

 Quản lý đội ngũ nhân viên và nhà phân phối. 

 Quản lý, triển khai các chương trình bán hàng, marketing, hàng hóa vật tư của 

Công ty tại địa bàn theo quy định, đảm bảo đạt các mục tiêu công ty đề ra. 

 Tuyển dụng, huấn luyện đội ngũ nhân viên trong khu vực, 

 Tham vấn, đề xuất các chương trình, kế hoạch kinh doanh tại địa bàn, 

 Báo cáo trực tiếp trưởng phòng kinh doanh của Công ty. 

 

 Tháng 7 – 2006 đến tháng 12 – 2007 :   Kinh doanh tại gia. 
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 Tháng 1 năm 2006 đến tháng 6 năm 2006 :  Tập đoàn Tân Hiệp Phát ( nhãn hiệu No. 1, 

Trà         xanh 0º,… ) 

o Vị trí :   Giám sát bán hàng. 

o Công việc chính: 

 Mở mới các nhà phân phối khu vực Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. 

 Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ bán hàng trong khu vực được giao. 

 Quản lý đội ngũ nhà phân phối cũng như nhân viên, đảm bảo hoạt động đúng nguyen tắc 

cũng nhưu các mục tiêu công ty đề ra. 

 Báo cáo trực tiếp giám đốc bán hàng khu vực. 

 

 Tháng 12 – 2005 đến tháng 12 - 2006:  Công ty dược phẩm OPV ( các nhãn hiệu AmeFlu, 

       Tydol, Centovit,…. ) 

 

o Vị trí :   Quản lý kênh bán buôn hàng OTC 

o Công việc chính : 

 Quản lý, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng của Công ty. 

 Đảm bảo doanh số cũng như các mục tiêu kinh doanh khác của kênh bán hàng ( không 

bao gồm bệnh viện, phòng khám, trạm y tế,…. ) 

 Xây dựng kế hoạch, triển khai và báo cáo trực tiếp với trưởng đại diện miền bắc. 

 

 Tháng 12 – 2000 đến tháng 11 – 2005 :  Công ty nước giải khát Quốc tế Pepsi – Việt Nam, 

        cụ thể : 

 

o Tháng 12 – 2000 đến tháng 4 – 2001 : 

 Vị trí :  Nhân viên bán hàng theo xe tải. 

 Công việc chính :  

 Bán hàng, đảm bảo doanh số cũng như các mục tiêu kinh doanh khác trong khu 

vực được giao. 

 Xây dựng mối quan hệ, phối hợp triển khai các chương trình marketing của công 

ty với khách hàng. 

 Phản hồi các thông tin của thị trường về các cấp quản lý để có phương án kinh 

doanh hiệu quả. 

 

o Tháng 5 – 2001 đến tháng 11 – 2005 : 

 Vị trí :  Giám sát bán hàng ( Distributor Representative – DR ) 

 Công việc chính : 

 Xây dựng hệ thống phân phối tại địa bàn, là đại diện đầu tiên giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong khu vực được giao. 

 Quản lý đội ngũ nhân viên, nhà phân phối, các chương trình khuyến mãi cũng như 

vật tư hàng hóa của Công ty tại địa bàn. 

 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong khu vực được giao, 

 Báo cáo trực tiếp TDM ( Territory Development Manager ) 

 

 

 

 

 Tháng 7 – 2000 ( đang đi thực tập ) :  Hợp tác xã Minh Tiến, Thịnh Yên, Hai Bà  

       Trưng, Hà Nội. 

o Vị trí :  Thủ kho. 
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o Công việc chủ yếu : 

 Quản lý hàng phụ tùng xe máy, nhập/xuất kho, 

 Báo cáo số liệu hàng tháng, quý cho bộ phận kế toán, 

 
 

V. MONG MUỐN CÔNG VIỆC : 

 
 

 Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội khẳng định bản thân cũng  như 

học hỏi  và thăng tiến. 

 Địa bàn làm việc :  Tại Hà Nội. 

 Mức lương :  Thương lượng. 

 

     VI. NGƯỜI THAM KHẢO : 

 

 Ông :   Phan Sơn. 

o Số điện thoại :  0988 901 123, 

o Email :   phanson-hn@vinhtuong.com 

o Chức vụ hiện tại: Cựu giám đốc nhân sự, Công ty CP Công Nghiệp Vĩnh Tường miền bắc. 

o Quan hệ :  Đồng nghiệp. 

 

 

 Bà :   Đỗ Thị Huyền Quyên. 

o Số điện thoại :  0903 480 600, 

o Email :   quyen.dohuyen@vanan.vn 

o Chức vụ hiện tại: Giám đốc kinh doanh toàn quốc, Công ty TNHH Thương Mại Vạn An. 

o Quan hệ :  Quản lý trực tiếp tại Công ty làm việc gần nhất. 

 

 Ông :   Trần Nguyễn Tấn Thanh 

o Số điện thoại :  0918 120 885 

o Email :   trannguyen85@hotmail.com 

o Chức vụ hiện tại: Trợ lý kinh doanh chuỗi cửa hàng Satrafood, Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn. 

o Quan hệ :  Đồng nghiệp cũ. 

 

 Ông :   Phạm Hải Nam 

o Số điện thoại :  0969251855 

o Email :  namphamhai@gmail.com 

o Chức vụ hiện tại: Trợ lý kinh doanh chủ tịch tập đoàn nhựa Đông Á 

o Quan hệ :  Đồng nghiệp. 

 
 

Hà Nội, ngày  13  tháng  12  năm  2018 

 

    Người lập  

   

 

      Tống Sơn Hùng. 
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