Mô tả công việc
Cán bộ Kinh Doanh thị trường Mạng lưới Từ trang trại đến Bàn Ăn
Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân
sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị
trường (CPMA), dưới sự hỗ trợ của Irish Aid (2018-2021) với mục tiêu (a) Phát triển và thể
chế hóa hệ thống tiêu chuẩn VietFarm độc lập và đáng tin cậy như các sản phẩm thực phẩm
nông nghiệp cho Việt Nam với sự hài hòa về chất lượng, tiêu chuẩn xã hội và môi trường; (b)
Hỗ trợ phát triển các nhà sản xuất, bao gồm nông nghiệp, chế biến và phát triển sản phẩm,
xây dựng thương hiệu, tiếp thị các sản phẩm được dán nhãn VietFarm.
Từ tháng 10/2020, CDI thực hiện sáng kiến Kết nối thị trường VietFarm2Table Network với
mục tiêu đưa các sản phẩm thực phẩm có chất lượng từ trang trại đến bàn ăn cho nhóm khách
hàng đô thị gồm có các chuỗi bán lẻ, các nhà hàng, bếp ăn, hộ gia đình. Sáng kiến này có được
sự hợp tác của Công ty TNHH Công Bằng Xanh (Green Fair Trade).
Dự án đang tuyển một vị trí quản trị kinh doanh mạng lưới Từ trang trại đến Bàn Ăn với nội
dung công việc như sau.
Phạm vi công việc:
Vận hành chuỗi cung ứng của mạng lưới cung cầu VietFarm-to-Table Network.
Cụ thể:
(i)
Phát triển hệ thống và thành viên cung cầu của Mạng lưới VietFarm to Table Network
(ii)
Đảm bảo dịch vụ khách hàng cho hệ thống mạng lưới VietFarm to Table Network
(iii)
Marketing và sales offline về sản phẩm có dãn nhãn của mạng lưới VietFarm2Table
(iv)
Liên kết cung cầu giữa các đơn vị sản xuất và nhà mua hàng của Mạng lứoi VF2TN
Chỉ tiêu:
- Xây dựng thành viên liên kết cung cầu trong mạng lưới VF2TN
- Số lượng dự kiến: 5 đơn vị bán buôn, 50 đơn vị bán lẻ, 50 đơn vị sản xuất, 2000 hộ gia
đình
- Sản lượng dự kiến: 1 tấn rau củ quả/ngày và các sản phẩm thực phẩm khác.
Yêu cầu cho ứng viên:
- Có kinh nghiệm cung ứng, thị trường bán buôn, bán lẻ
- Có quan hệ với doanh nghiệp và ngành hàng thực phẩm
- Có khả năng marketing, liên kết thị trường cung – cầu và tổ chức các sự kiện Chợ phiên
Mức lương:
Lương cơ bản: 7,000,000đ/tháng chưa bao gồm PIT.
Thưởng kinh doanh: áp dụng theo KPI
Thử việc: 2 tháng từ 5/2021
Liên hệ:
Công ty TNHH TM & SX Công Bằng Xanh
Dự án VietFarm2Table Network. Tel: 077 8882311 Email: info@vietfarm2table.net
c/o Trung tâm Phát triển và Hội Nhập Center for Development and Integration (CDI)

Office: Floor 16th, 169 Nguyen Ngoc Vu, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi.
Điện thoại:
0243 538 0100 Fax:
www. Cdivietnam.org| www.vietfarm.org.vn

0243 537 7479

