
 

 های مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذاییویژگی

 آشنایی کامل با فرایند تولید محصوالت از قبیل -۱

 مدت ماندگاری 

 شرایط ماندگاری 

 انبارش 

 کیفیت محصوالت  

 ،حین و بعد از توزیع ضایعات قبل  

 آشنایی با صنعت و شناخت رقبای صنعت )نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان در بازار(. -۲

 دارای توان جسمی و روحی الزم برای پیگیری و حضور در سازمان و بازار. -۳

گری و رهبری تیم فروش( )مهارت مربیمهارت ادراکی باال )هنر برقراری ارتباط( و مهارت بین فردیدارای  -۴

 و رویداد ها بر اساس گزارشات تحلیلی. هنر پیش بینی وقایعو 

 نهای سود و زیاآگاهی کامل نسبت به عوامل تاثیر گذار بر شاخصهای مالی و آشنایی با گزارشات صورت -۵

 شرکت.

 ها .گیریدر تصمیم داشتن اطالعاتروز نگهبهطالعه و تحقیق جهت اهل م -۶

 و پرورش آنها. کشف استعدادهای نیروهای فروشتوانایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزه و  -۷

گیری به مدیران ارشد در راستای تصمیم تحلیل و تفسیر وقایع جهت ارائه گزارشمهارت تحلیلی به جهت  -۸

 ازی.و تصمیم س

 ارتباط خارجی )کارکنان و مدیران باالدستی و مدیران واحدهای پشتیبانی( و مهارت ارتباط داخلیمهارت  -۹

 های نظارتی و ذینفع(.)مشتریان و نمایندگان و پیمانکاران و سازمان

 و سناریوسازی جهت تحقق اهداف فروش. گیری در شرایط بحرانیتصمیممهارت  -۱۱

 چیست؟ غذایی مواد پخش شرکت در فروش مدیر وظایف

 در که اصلی فرایند ۴ بر نظارت  شامل ها مسئولیت و ها نقش ای است.های چندوظیفهمدیر فروش جز شغل

 یر فروش در شرکت پخش مواد غذایی است.مد  یک عهده بر گردد، می خالصه کاری  حوزه ۶



 رقبا و بازار -۴  کارکنان -۳  مشتریان -۲  فرایندهای کاری -۱

 .است بندی تقسیم قابل ذیل حوزه ۶ در که 

 مالی 

 انبار و لجستیک 

 بازار و فروش  

 مشتریان  

 تأمین محصول 

 کنترل کیفی محصول 

 منابع انسانی 

 غذایی مواد پخش شرکت فروش و بازار حوزه در فروش مدیر وظایف 

 کارگیری نیروهای مستعد در تیم فروش و آموزش و پرورش نیروهای فروش.توانایی به -۱

 یعیر توزتعیین اهداف مطابق بودجه عملیاتی و تسهیم آن بر اساس ظرفیت و پتانسیل منطقه و مسی -۲

 های آماری مشخص و تعریف شده در سازمان .پایش، تحلیل و تفسیر گزارش عملکردی در دوره -۳

 .فروش سرپرستان -توزیع پیمانکاران –بهبود دائم فرایند سیستم ارزیابی عملکرد فروشندگان  -۴

 صورت مستمر و آگاهی از وضعیت فروش و وضعیت رقبا و جایگاه یابی در بازار.با بازار گردی به رصد بازار -۵

 های ارتقاء فروشنظارت بر پروموشن های فروش و بررسی عملکرد و نتیجه طرح -۶

 هابرگزاری جلسات تحلیل عملکرد سرپرستان و فروشندگان و پایش عملکرد آن -۷

 استراتژیک و تأکیدی سازمان و همچنین محصوالت کند فروش.پایش روند فروش محصوالت  -۸

پایش ضایعات حاصل از فروش شامل ضایعات کیفی و ضایعات برگشت از فروش با بررسی مسیرها به  -۹

 تفکیک محصول و فروشنده و مشتری.

 

 

 



 غذایی مواد پخش شرکت در مالی حوزه در فروش مدیر وظایف 

 کنترل تضامین و سقف تضامین و میزان گردش ریالی مشتریان. -۱

 بندی مشتریان بر اساس میزان بدهی و میزان فروش.طبقه -۲

 شده و تعیین محصوالت زیان ده.ضههای سودآوری محصوالت، مسیرها، بررسی سبد عرکنترل شاخص -۳

ها بر اساس کدینگ های استاندارد واحد مالی و مشخص بندی میزان هزینههای شرکت و طبقهکنترل هزینه-۴

 شدن سهم هر کدینگ از کل هزینه.

 پایش سندهای مالی ازنظر صحت اطالعات و صحت فرایند طی شده ازنظر حسابداری ثبت اطالعات. -۵

 شده کاال و تأثیر آن در سود و زیان شرکت.پایش دائم قیمت تمام -۶

 شده.های تعریفپایش سود و زیان عملیاتی در دوره -۷

 شده .پایش مشتریان بدحساب و یا بدقلق و کنترل سقف بدهی تعیین -۸

 دولتی و یا خصوصیهای دولتی و یا نیمهکنترل بدهی سازمانی در ترجمان -۹

اردادها ازنظر مسائل حقوقی ومالی و اعتباری و داشتن مجوزهای الزم از مقامات باالتر جهت پایش قر -۱۱

 تائید نوع قرارداد.

 غذایی مواد پخش شرکت در لجستیک و انبار حوزه در  فروش مدیر وظایف 

 پایش فرایندهای انبار ازنظر دقت و صحت عملیات انبارش، تحویل، توزیع و تأمین کاال. -۱

 کنترل نقطه سفارش بهینه محصوالت جهت جلوگیری از انباشت یا کمبود محصول. -۲

 تاریخ، تعداد و تنوع محصوالت انبارش شده. کنترل روزانه -۳

 و ایمنی و خاص حوادث سایر –بیمه حوادث  -کنترل دما -ایش شرایط ایمنی در انبار شامل بهداشت پ -۴

 ...و کاال سرقت عدم

 پایش ساعت بارگیری و نحوه بارگیری و چیدمان و کنترل ناوگان توزیع. -۵

 پایش الزامات اولیه ناوگان توزیع ازنظر الزامات بهداشتی و قانونی و البسه الزم. -۶



 ها.وری و کنترل هزینهریزی در جهت افزایش بهرهپایش ظرفیت خالی ناوگان و برنامه -۷

 پایش عملکرد نمایندگان و پیمانکاران توزیع در مسیر و نحوه تحویل بار.-۸

شده از پایش نوع قراردادهای واحد نقلیه جهت افزایش ایمنی بار و بیمه نمودن بارهای ارسالی و خارج -۹

 شرکت.

 ارت بر حجم انبارها و پایش سیستم فایفو در انبار در هنگام ورود و خروج محصول.نظ -۱۱

 غذایی مواد پخش شرکت در مشتریان حوزه در فروش مدیر وظایف 

های ها بر اساس شاخصبندی آنهای عملکرد فروش و طبقهای توزیعی با گزارشپایش مشتریان در مسیره-۱

 (تعداد -ریال –مهم برای سازمان )تناژ 

 پایش نحوه سفارش گیری و تحویل و برگشت محصول از مشتریان.-۲

و گفتگو در خصوص وضعیت بازار شکایت و انتقادات و بررسی فعالیت رقبا در  مالقات حضوری با مشتریان -۳

 بازار.

 ها.ریزی جهت رفع آنبندی مشکالت مشتریان با شرکت و برنامهطبقه-۴

پایش مشتریان هر مسیر و بررسی عملکرد فروشندگان و موز عین در خصوص استفاده از پتانسیل عملکردی -۵

 و پتانسیل خرید مشتریان.

ریزی در جهت کاهش این کل مشتریان و برنامهها بهپایش دائم مشتریان بدون خرید و یا راکد و نسبت آن-۶

 تعداد.

 و مهم شرکت در راستای حفظ و نگهداری مشتریان در سیستم. تشکر از مشتریان طالییتقدیر و  -۷

 پایش عملکرد فروشندگان بر اساس تعداد مشتریان موفق/ ناموفق.-۸

ش دائم ضریب نفوذ) فروش از یک محصول به تعداد مشتریان خرید کرده( و ضریب تعمیق محصول ) پای -۹

 شده.های تعریفصورت دورهفروش از یک محصول به یک مشتری ( به

 پایش مسیرهای توزیعی ازنظر میزان تنوع محصولی در ویترین هر مشتری.-۱۱

 



 خش مواد غذاییپ شرکت در محصول تأمین حوزه در فروش مدیر وظایف 

 ازلحاظ حجم و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء با کنترل برگه کنترل کیفی پایش محصول وارده به شرکت -۱

 جلوگیری از دپو محصوالتتوجه به میزان ورود و خروج محصول از انبار و  -۲

 کنندهتوجه به میزان خواب محصول در انبار و افزایش بدهکاری به تأمین -۳

 پایش دائم خریدوفروش محصول ازنظر سودآوری مالی -۴

 فظ تنوع محصولی جهت عرضه در بازار بخصوص کاالهای استراتژیکح -۵

 غذایی مواد پخش شرکت کیفیت کنترل حوزه در  فروش مدیر وظایف 

 پایش میزان ضایعات ناشی از کیفیت کاال به تفکیک مسیرها و مشتریان و محصول -۱

 خ انقضاءپایش میزان برگشتی از بازار به دلیل عدم خرید مشتریان و اتمام تاری -۲

 پایش عملکرد فروشندگان و نمایندگان و پیمانکاران توزیع ازنظر میزان ضایعات -۳

بندی ضایعات ازنظر حجم ریالی و حجم تناژی و میزان سهم از کل ضایعات به تفکیک مسیر و طبقه -۴

 مشتری و محصول 

 های توزیع پایش نحوه چیدمان در انبار و همچنین ناوگان -۵

 ها توزیع.م الزامات سرمایشی و گرمایشی در حین بارگیری و توزیع محصول توسط ناوگاندائ پایش  -۶

ایعات شده از ضشده و میزان تأثیر قیمت تمامپایش نحوه ورود و ثبت ضایعات ازنظر محاسبه در قیمت تمام -۷

 محصولی

یر عملکرد در سود و زیان پایش نحوه تائید و یا عدم تائید ضایعات در واحد کنترل کیفی و میزان تأث -۸

 شرکت.

 پایش عملکرد واحد کنترل کیفی در کاهش ضایعات و کاهش هزینه  -۹

 های واحد کنترل کیفی در خصوص اجرای مصوبات پایش بر اجرای دستورالعمل -۱۱

 



 غذایی مواد پخش شرکت  انسانی منابع حوزه در  وظایف مدیر فروش

 کارگیری منابع انسانی الزم در شرکتجذب و آموزش و به -۱

با توجه به اینکه فروشندگی به دلیل سختی های  ارتقاء روحیه کارکنانای انگیزشی جهت اجرای برنامه -۲

 گردد.فراوان و تنش و استرس زیاد باعث مستهلک شدن منابع انسانی در درازمدت می

 برنامه شناسایی استعدادهای مستعد ارتقاء و پرورش منابع در سیستم -۳

 شده های تدوینپایش عملکرد منابع انسانی در شرکت بر اساس شاخص- ۴

 هاها و مشارکت در بحثاندیشی در شرکت و تشویق به دادن پیشنهادی جلسات همبرگزار -۵

 های یک مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذاییچالش

 تأمین منابع انسانی باانگیزه و باتجربه. -۱

 ین محصوالت و تکمیل سبد عرضه.تأم -۲

 فروش محصوالت کند فروش و سخت فروش. -۳

 تأمین ناوگان و لجستیک مناسب. -۴

 اعتبارات در بازار و افزایش مانده بدهی در میان مشتریان. -۵

 تجربه باالدستی.گفتگوهای دشوار با مدیران ناآگاه و یا کم -۶

 های سیاه سازمانی و در تنگنا قرار گرفتن حل مسائل.البی -۷

 گروهی پنهان.تعارضات بین سازمانی و درون -۸

 اهم وظایف روزانه مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی 

 تأمین محصول. -مالی -ها کاری شامل فروشبررسی گزارش -۱

 عملکرد. جلسه کاری با سرپرستان فروش یا فروشندگان در خصوص تحلیل -۲

 های انبار و محصول. بازدید از انبار محصوالت و انبار ضایعات محصول و بررسی وضعیت شاخص -۳



 ای و بررسی وضعیت عملکرد رقبا.های زنجیرهبازار گردی روزانه از مسیرهای انتخابی و فروشگاه -۴

 های دریافتی و ارسالی.پاسخ به مکاتبات اداری نامه -۵

 کنندگان و مشتریان مهم شرکت.اری یا تلفن کاری با تأمینبرگزاری جلسه ک -۶

 بررسی نتایج عملکرد فروشندگان و سرپرستان در خصوص تحقق بودجه ریالی و تناژی و اهداف استراتژیک. -۷

 اند و پیگیری دالیل عدم تحقق.جلسه با فروشندگان و سرپرستانی که از کمترین تحقق برخوردار بوده -۸

 . کیفیت کنترل – لجستیک و انبار –فروش  -ها عملکردی و درصد تحقق واحدهای مالیپایش گزارش -۹

 ملکرد.ها بهبود عتماس یا شرکت در جلسه با مدیران باالدستی در خصوص تحلیل وضعیت و ارائه پیشنهاد -۱۱

 


