
Trở thành cha đẻ cho những dự án lớn của Seedcom 
Mobile App, Web Application, E-commerce,...

* Vị trí làm việc: Sài Gòn, Việt Nam

Tuyển dụng

Product Manager



Trách nhiệm

1. Hiểu rõ định hướng sản phẩm, năng lực và chiến lược của công ty.

2. Triển khai các hoạt động thu thập, tổng hợp các phản hồi của người dùng; 
Theo dõi và phân tích các hoạt động của những công ty đối thủ trên thị trường.

3. Trên nền tảng #1, #2 → xây dựng chiến lược sản phẩm, value propositions,...

4. Facilitate các loại workshop để phục vụ cho những nhu cầu quản trị sản phẩm.

5. Xây dựng, theo dõi và quản lý Product Vision & Product Roadmap

6. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo liên quan đến tình hình sản phẩm cho CPO.

7.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty, như: Product Design, User Research, Development, 
Data, Marketing, Opearation, CR,... để đưa sản phẩm đến thành công cuối cùng.

* Make sh!t happen 

= Trách nhiệm quan trọng nhất*



Yêu cầu

1. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

2. Có tố chất lãnh đạo, đã có kinh nghiệm quản lý team.

3. Có kinh nghiệm quản trị các sản phẩm mobile, ecommerce,... ở quy mô lớn, 

phải deal với số lượng lớn các stakeholder internal & external khác nhau.

4. Kỹ năng làm việc nhóm cực tốt; Chịu được áp lực cao, không ngại việc; 

Kỹ năng communication hiệu quả, thuyết phục; Kỹ năng presentation tốt.

5.
(Vị trí này đòi hỏi phải liên tục ra thực tế để tiếp cận và thu thập phản hồi của khách hàng)

Am hiểu việc triển khai các hoạt động user research. 

6. Growth mindset & Open mindset: ham học hỏi, có khả năng tự học cực tốt, 

biết cách un-learn những gì đã biết để tiếp cận những kiến thức mới.

7. Cực kỳ tập trung vào chi tiết (attention to detail); Tiếng Anh giao tiếp tốt.



Quyền lợi

3 yếu tố về: thu nhập, cơ hội phát triển, môi trường làm việc.

$ Tổng package lương và thưởng theo kết quả công việc rất cạnh tranh  so với  
thị trường.

Được tiếp cận và ứng dụng những phương pháp làm sản phẩm bài bản, theo đúng các 
tiêu chuẩn quốc tế về user centric product management.

Được đào tạo và trực tiếp làm việc trên các đồng nghiệp và quản lý có nhiều kinh 
nghiệm trong ngành.

Môi trường làm việc năng động, transparent, không politics, lấy hiệu quả công việc làm 
đầu, cơ hội phát triển career path lên những vị trí cao hơn.

Được làm việc trong các dự án với quy mô rất lớn, trong tương lai sẽ là back bone cho 
các business của Seedcom.



Tương lai nghề nghiệp

Seedcom là tập đoàn đang đầu tư và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: F&B (chuỗi cà phê 
The Coffee House), May mặc & Thời trang (Juno, Hnoss, Eva de Eva), Logistic (Scommerce, 
Giao Hàng Nhanh, Ahamove), Bán lẻ (chuỗi siêu thị King Food), Nông nghiệp và Du lịch (Cau 
Dat Farm), Technology (Haravan, iPOS, KiotViet). Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi năm 
các công ty Seedcom tăng trưởng trên 150%.  Và sẽ sớm trở thành các công ty tỉ đô trong 
tương lai gần.

Do đó

Vì là một tập đoàn đa ngành, do đó sẽ có nhiều lĩnh vực cho bạn thử sức.

Với tốc độ tăng trưởng liên tục nhiều năm liền, nếu gắn thành công của bạn với thành 
công của công ty, bạn sẽ được đảm bảo một nghề nghiệp vững chắc.

Và cùng với điều đó là một tương lai tài chính vững chắc.



Apply

Các bạn có hứng thú và nghĩ mình phù hợp với vị trí này. Vui lòng gửi chuẩn 
bị hồ sơ bao gồm:

Cover letter 
Lý do vì sao bạn nghĩ công ty nên chọn bạn cho vị trí này.

CV 
Kinh nghiệm làm việc + các thành quả mà bạn đã đạt được.

Email về địa chỉ: hieu.nguyen@seedcom.vn 
* Chỉ phản hồi những hồ sơ đạt tiêu chuẩn.

* Vị trí làm việc: Sài Gòn, Việt Nam


