Poste à pourvoir au 1er octobre 2020
L’Institut français du Vietnam à Hanoï
(L’Espace) recherche son responsable du
développement commercial et des
partenariats.

Tout dossier de candidature doit comprendre :
- Une lettre de motivation rédigée en deux
langues (vietnamien et français ou vietnamien
et anglais);
- Un curriculum vitae rédigé en deux langues
(vietnamien et français ou vietnamien et
Les candidatures peuvent être envoyées anglais);
jusqu'au 13 septembre à Mme Nguyen Thanh Ha - La photocopie d’une pièce d’identité;
(nguyen.thanh.ha@ifv.vn) et M. Thierry Vergon - Les photocopies des diplômes ;
(thierry.vergon@ifv.vn)
- Les photocopies des attestations justifiant des
emplois précédents, le cas échéant ;

Responsable du développement commercial et des partenariats
MISSIONS
Au sein de l’équipe de l’Institut français du Vietnam à Hanoï, et sous l’autorité du directeur délégué, vous serez chargé(e)
de l’animation d’un réseau de partenaires, entreprises et organisations. Vous devrez prospecter au sein de ce réseau
pour faire connaître les offres (culturelle, pédagogique, documentaire, mobilité) de l’Institut français, et le cas échéant
convaincre les responsables décisionnaires d’acheter nos prestations, ou d’apporter un soutien à nos activités.
A la tête de la force de vente de l’établissement, vous vous occuperez du suivi des clients, sponsors, mécènes,
partenaires vietnamiens et français.
Vous vous assurerez de la prise en compte des souhaits des partenaires et clients, de la communication avec eux, de
l’organisation des rencontres et des correspondances, et de la mise en valeur de leur apport.
Vous pilotez une petite équipe de vente et suivi de clientèle (un/e assistant/e et service d’accueil clientèle), et participez
à la conduite de la communication.
Ce poste implique une maîtrise de la rédaction et de la communication en vietnamien, et une aisance y compris avec des
interlocuteurs de haut niveau (mécènes, patrons d’entreprises, personnalités politiques). Il suppose également une
bonne maîtrise du français, ou à défaut de l’anglais, et des compétences de traduction et d’interprétariat.
Occasionnellement le Responsable du développement commercial et des partenariats devra prêter main-forte à toute
autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service.
TÂCHES
Gérer un portefeuille de prospects et clients (entreprises, organisations internationales, administrations, mécènes,
partenaires institutionnels)
Produire des documents (courriers, fiches de présentations, outils de communications)
Organiser des rendez-vous de prospection et de suivi de clientèle
Organiser et participer à des RDV, dîners, événements de levée de fonds
Valoriser l'apport du mécène (en ligne, presse, etc.) en lien avec le service de la communication, lui fournir des éléments
de communication
Elaborer et suivre des budgets
Effectuer des traductions et interprétariats
COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissance des cultures et civilisations française et vietnamienne
Capacité à travailler en équipe et en autonomie
Capacité à négocier
Sens de l’organisation, savoir respecter un délai et un budget
Capacité rédactionnelle
Sens du contact, présentation
Vietnamien : langue maternelle, très bon oral et écrit
Français : courant ; ou à défaut : Anglais : avancé (B2)
Internet, bureautique, réseaux sociaux
CONTRAT
Le poste en CDD renouvelable est à pourvoir immédiatement pour une durée d’un an.
Rémunération : niveau 10
LIEU DE TRAVAIL
Institut français de Hanoï, 24 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoï

Thời gian bắt đầu làm việc từ
ngày 1 tháng 10 năm 2020
Viện Pháp tại Việt Nam ở Hà Nội tuyển Trưởng
phòng Hợp tác và Phát triển kinh doanh.
Ứng viên gửi hồ sơ chậm nhất ngày 13 tháng 9
cho Bà Nguyễn Thanh Hà
(nguyen.thanh.ha@ifv.vn)
và Ông Thierry Vergon
(thierry.vergon@ifv.vn)

Hồ sơ ứng viên bao gồm:
- Đơn xin việc viết bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt
- tiếng Pháp hoặc tiếng Việt - tiếng Anh)
- Sơ yếu lý lịch bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt tiếng Pháp hoặc tiếng Việt - tiếng Anh)
- Ảnh chụp 4x6
- Bản sao các bằng cấp và chứng chỉ
- Bản sao chứng nhận tại các nơi làm việc trước
đây (nếu có)

Trưởng phòng hợp tác và phát triển kinh doanh
NHIỆM VỤ
Là thành viên của đội ngũ Viện Pháp Việt Nam tại Hà Nội và dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đặc trách, Anh (Chị) sẽ phụ trách
việc thúc đẩy mạng lưới các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức. Anh (Chị) sẽ làm việc thường xuyên với các đối tác trong
mạng lưới này để giới thiệu đến họ các chương trình (văn hóa, giáo dục, thư viện, du học) của Viện Pháp và trong trường
hợp cần thiết sẽ phải thuyết phục những người có trách nhiệm quyết định mua dịch vụ hoặc hỗ trợ các hoạt động của
Viện Pháp.
Là người đứng đầu Phòng kinh doanh của cơ quan, Anh (Chị) sẽ đảm nhận việc theo dõi hồ sơ khách hàng, các nhà tài trợ,
nhà bảo trợ, các đối tác Việt Nam và Pháp.
Anh (Chị) luôn phải chú ý đến những mong muốn và kỳ vọng của đối tác và khách hàng, liên lạc với họ, tổ chức các cuộc
gặp gỡ trực tiếp hoặc qua trao đổi thư từ cũng như tôn vinh những đóng góp của họ.
Anh (Chị) điều hành một nhóm nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng (bao gồm một trợ lý và bộ phận đón tiếp
khách hàng) đồng thời tham gia vào việc quản lý truyền thông.
Vị trí này yêu cầu thông thạo về soạn thảo và giao tiếp bằng tiếng Việt cũng như khả năng đối thoại với những người có
chức vụ cao (nhà bảo trợ, chủ doanh nghiệp, chính trị gia). Vị trí này cũng yêu cầu thông thạo tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh
và các kỹ năng biên - phiên dịch.
Đôi khi, Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển Kinh doanh cũng sẽ phải hỗ trợ các hoạt động cần thiết khác để đảm bảo sự
vận hành tốt đẹp của cơ quan.
CÔNG VIỆC
Quản lý hồ sơ các đối tác tiềm năng và khách hàng (doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chính quyền, nhà bảo trợ, đối tác tổ
chức)
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho quá trình làm việc (thư từ, hồ sơ giới thiệu dự án, các công cụ truyền thông)
Tổ chức các cuộc hẹn với các khách hàng tiềm năng và theo dõi hồ sơ khách hàng
Tổ chức và tham gia các cuộc hẹn, ăn tối, sự kiện gây quỹ
Đảm bảo lợi ích cho phần đóng góp của nhà bảo trợ (thông qua các công cụ truyền thông trực tuyến hay báo chí v.v…)
trên cơ sở làm việc thường xuyên với Phòng truyền thông và cung cấp thông tin đầy đủ cho Phòng truyền thông để thực
hiện
Lập và theo dõi ngân sách
Thực hiện việc biên - phiên dịch
CÁC KĨ NĂNG CHÍNH
Có kiến thức về văn hóa và văn minh Pháp và Việt Nam
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Có khả năng đàm phán
Ý thức tổ chức, biết tôn trọng thời hạn và ngân sách
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
Tiếng Việt: tiếng mẹ đẻ, nói và viết rất tốt
Tiếng Pháp : thông thạo, hoặc nếu không thì bằng tiếng Anh: trình độ cao (B2)
Internet, kỹ năng văn phòng, các mạng xã hội
HỢP ĐỒNG
Vị trí này theo hợp đồng xác định thời hạn một năm, có thể gia hạn và cần tuyển ngay lập tức
Lương : Bậc 10
NƠI LÀM VIỆC
Viện Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

