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HỒ SƠ GIẢNG VIÊN 
 
 
 
 
 

I. Thông tin cá nhân 
 

Họ và tên NGUYỄN VĂN TRUNG 

Địa chỉ  Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội 

Quốc tịnh Việt Nam 

Điện thoại 0913377427 

Email Trung.nv@saletraining.com.vn 

 
II. Trình độ chuyên môn 

1. Đào tạo chính quy   
 

Loại bằng cấp &  
Năm tốt nghiệp Ngành học Tên trường 

Đại Học – 2000 Quản trị Kinh doanh Đại học Lâm Nghiệp 

Đại học - 2006 Quản lý kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân 

 
2. Đào tạo ngắn hạn    

 

Thời gian học Tên khóa học Tên đơn vị đào tạo 

2001 
2002 
2003 

Kỹ năng bán hàng 
Kỹ năng giám sát 
Kỹ năng giao tiếp 

Công ty Pepsico Vietnam 
–Chi Nhánh Hà nội 

2003-2010 

 

TOT: kỹ năng dẫn giảng 
CPO: Giám đốc nhân sự 
CFO: Giám đốc tài chính 
CEO: Giám đốc điều hành 
Kỹ năng quản lý:  
Kỹ năng giải quyết vấn đề 
Kỹ năng kèm cặp nhân viên 

Business Edge - MPDF 
Unicom 
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Kỹ năng tạo động lực làm việc.. 

 
III. Kinh nghiệm làm việc 

 
1. Quản lý  

 
Nơi làm việc, chức 
danh, thời gian đảm 
nhiệm 

Những trách nhiệm chính 
Kết quả cụ thể đã  

đạt được trong công việc  
 

Công ty TNHH Phân 
phối Top A 
C.E.O 
8/2008- Hiện tại 
 
 

TOP A 
 

 

 Hoạch định chiến lược phát 
triển  doanh nghiệp và phát 
triển thương hiệu 

 Điều hành hoạt động toàn 
bộ doanh nghiệp: 
Marketing, Nhân sự, Bán 
hàng…. 

+Xây dựng thành công 
nhãn hiệu khẩu trang sợi 
hoạt tính Kissy số 1 tại Việt 
Nam  
+ Hoàn thiện chiến lược 
phát triển sản phẩm 
+ Xây dựng và phát triển 
hệ thống phân phối chuyên 
nghiệp với 12.000 điểm 
bán lẻ trong đó với 6.000 
nhà thuốc và hầu hết siêu 
thị tại 20 tỉnh thành trên 
toàn quốc 
+ Xây dựng đội ngũ bán 
hàng từ 3 lên tới 50 người 
+ Doanh số tăng lên gần 
30 lần sau 3 năm 
 

Unicom, 
Business Manager, 
4/2004- 7/2008. 
 

 

 Hoạch định kế hoạch phát 
triển kinh doanh đào tạo. 

 Triển khai và kiểm soát 
hoạt động kinh doanh và 
chất lượng dịch vụ đào tạo. 

 Đào tạo và huấn luyện đội 
ngũ Nhân viên và tư vấn 
đào tạo. 

 Đánh giá, tuyển chọn và 
phát triển giảng viên tại Hà 
Nội. 

 Xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống quản lý. 

 Xây dựng được đội 
ngũ nhân viên và tư vấn 
đào tạo nhiệt tình, 
chuyên nghiệp. 

 Doanh số tăng 10 
lần sau 4 năm 

 

ICP, 
Area Sales Manager, 
06/2003 – 04/2004. 

 

 Lập kế hoạch và triển khai 
hệ thống phân phối thị 
trường Hà nội. 

 Đào tạo và huấn luyện đội 
ngũ bán hàng. 

 Lập kế hoạch tiếp thị sản 
phẩm. 

 Tung ra thị trường thành 
công các sản phẩm:  

    X–Men, Oclean, Verry... 
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Pepsico Viet Nam, 
Distribution 
Representative, 
4/2001– 06/2003. 

 

 Xây dựng và phát triển Hệ 
thống phân phối tại một số 
tỉnh phía Bắc và khu vực 
Hà Nội. 

 Đào tạo và huấn luyện đội 
ngũ bán hàng. 

 

 Danh hiệu Giám sát bán 
hàng xuất sắc nhất Miền 
Bắc tại khóa đào tạo TU 
tháng 4/2003 

 Phát triển được hệ thống 
phân  phối tại Hưng yên, 
Bắc Ninh, Lạng Sơn, 
Đông Anh, Gia Lâm… 

 Xây dựng được đội ngũ 
bán hàng nhiệt tình, 
chuyên nghiệp 

Pepsico Viet Nam, 
Customer – 
Representative, 
11/2000 – 4/2001. 

 

 Phát triển thị trường trong 
khu vực. 

 Xây dựng quan  hệ với 
2000 khách hàng trong khu 
vực. 

 Tăng độ phủ từ 2% lên 
90% trong khu vực phụ 
trách. 

 Nhân viên bán hàng 
xuất sắc về tỷ lệ thành 
công mở mới 85% một 
tuần liên tục vượt qua 52 
nhân viên bán hàng khi 
tái tung Pepsi tại Hà Nội 

 
2. Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm 
2.1 Các chủ đề giảng dạy: 
2.1.1: Bán hàng 
- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
- Kỹ năng chăm sóc khách hang 
- Kỹ năng giao tiếp dành cho giao dịch viên 
2.1.2: Quản lý 
- Kỹ năng giám sát bán hàng 
- Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 
- Kỹ năng trao đổi thông tin trong quản lý 
- Kỹ năng kèm cặp nhân viên 
- Kỹ năng tạo động lực làm việc 
2.2:  Khách hàng: Khoảng hơn 100 lớp cho 300 công ty về bán hàng và 30 
lớp về quản lý với tổng số hơn 2.000 học viên 

1.5. Danh sách khách hàng 

 Khoảng hơn 100 lớp cho 300 công ty về bán hàng và 30 lớp về quản lý với 
tổng số hơn 2.000 học viên 

1. Máy tính: Mai Hoàng, Phúc Anh, Trung Anh, Thủy Linh, Ben, An Phát,…… 
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2. Hàng tiêu dùng: Phú Thái, Dumex, Phân phối AD, Giấy Hải Tiến, Hương 
Vang, Thạch rau câu ABC, Picenza, Kona, Thực phẩm Đức Việt, Hiến 
Thành…. 

 
3. Ngân hàng: Việt Nga, BIDV, Đông Á, …… 

 
4. Dịch vụ: Approtrain Aptech, Arena Multimedia, Hi Laguage School, …. 

 
5. Sản phẩm nông nghiệp: Bảo vệ thực vật An Giang, Liên doanh dinh 
dưỡng quốc tế, Green Vet… 

 
6. Dược phẩm: Dược Nam Hà, Nam Dược, Traphaco, Vinamedic, Dược 
phẩm TW 1… 
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7. Siêu thị - cửa hàng: 

 
                    
 
2.3 Một số hình ảnh  
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