
 

 شرکت بین المللی بازرگانی فیروز فام آریا بخش عاملین شرح وظایف سوپروایزر

 هكنند توزیع عاملفروش و فروشندگان تيم مدیران ،رپرستانسمدیرعامل، با مستقيم رتباطا. 

 كننده توزیع هاي شركتبنکداران و  و رقبا و،محصوالت فيروز،ليست قيمت كاالها،خواص محصوالت  شركت شناخت 

 جوایز و آفرها رقبا، قيمت ليست ،واحد ارزیابي هاي فرماز طریق ) ميداني صورت به بازار تحقيقات استان، در منتخب

 قيب(؛ر شركتهاي

  هاي شهرستان هاهفته اي یک بار در مسير دو حضور حداقل و  عامليندفتر حضور مستمر و روزانه در 

  موجودي انبار محصوالت فيروز بر اساس كف انبار تعيين شدهتعيين كف انبار براي عاملين استان و نظارت بر 

 فروش روند گزارشات ارائه و بررسي و استانحومه هاي  و شهر تهران سطح در محصوالت و كيفي فروش امر بر نظارت 

 هحوز رئيس  به محصول هر

  كل مراكز عرضه استان  درصدي از 85پيگيري اجراي استراتژي فروش سازمان در فاز اول كاوریج)پوشش دهي(حداقل

 در طي یک فصل)سه ماهه(،در فاز دوم پيگيري حضور سبد كاالیي محصوالت فيروز در سطح مراكز عرضه استان

 ؛كاري ساعتدر  انعطافدر محل كار به صورت روزانه و به رئيس حوزه  و پایان كار اعالم حضور بموقع 

 (؛عملياتي موارد و مذاكره فنون و اصول محصول، خواص فروش، مباني قالب در) آموزش به عوامل فروش عاملين 

 (؛ماهانهو  هفتگي، روزانه) شده نيتعي زمان در حوزه رئيس به در قالب فرمت هاي واحد چگونگي فعاليت گزارشات ارائه 

 ؛شركت فروش هاي و مشي ها و استراتژي طرح هاي فروش، خط اجراي صحيح و دقيق نظارت بر 

 (؛موجود نيازهاي به توجه با) استان فروش و توزیع وضعيت از كامل اطالع بابت عاملين عملکرد بر نظارت 

 نظارت بر آیين نامه پورسانت فروشندگان عاملين 

 نظارت بر نظامنامه تخفيفات نقدي و حجمي عاملين 

 نظارت بر مدت زمان تسویه فاكتور خرید مشتریان مراكز عرضه عاملين استان 

  فروشان استان در قالب عدم تداخل در برنامه فروش مویرگي در سطح استان )تخفيفات و نوع نظارت بر فروش عمده

 سبد ارائه شده به عمده فروشان(

 تعریف مسيرهاي در فروش( مدیراناعم از) فروشندگان، سرپرستان فروش و  فروش نيروهاي با موثر حضور و همراهي 

 مسير نهروزا گزارش ارائه و اهداف شدن آورده بر جهت شده

 داشتن برنامه كاري یک ماهه طبق فرمت واحد در قالب حضور در مسير و دفاتر عاملين و تایيد آن توسط رئيس حوزه 

  فعال كردن مشتریان غير فعال در سطح استانشناسایي مشتریان بالقوه استان و 



  تهيه ليست مشتریان استان به تفکيک مراكز عرضه ، نقطه گذاري و گرید بندي مشتریان بر اساسA+ A B C  از لحظه

 استخدام تا دوماه .

 : استاندارد سازي مسيرها بر اساس تعداد مشتریان در مراكز عرضه هدف 

 مشتري در هر مسير  15تا 12مراكز عرضه داروخانه اي بين 

 مشتري در هر مسير 25تا 20ماركتي بين مراكز عرضه سوپر 

 روز یکبار و در استانهاي كوچکتر  10دوره ویزیت در كالن شهرها و استانهاي بزرگ در داروخانه ها و سوپر ماركت ها

 هفته یکبار ميباشد .2هر 

 ( داروخانه نظارت بر تعریف صحيح مشتریان در سيستم نماینده بر اساس طبقه بندي مشتریان در قالب مراكز عرضه

اي ، سيسموني،تعاوني، شوینده بهداشتي ، سوپر ماركت ، عمده فروشي ، بازار ميوه و تره بار ، عطاري و سایر مراكز 

 عرضه (

  داروخانه اي ، سيسموني ، سوپر ماركت( بر مبناي گرید تدوین چک ليست محصوالت فيروز به تفکيک مراكز عرضه(

(A+ A B C)  . 

 نيروهاي بر مدیریت همچنين و وصول و فروش مدیریت)اعم از: نيروهاي كليه كار بر جذب،گزینش و نظارت 

نظارتي و همراهي و  نقش فقط سوپروایزرین و باشد مي كننده توزیع عامل برعهده... و علمي فروشندگان،مشاورین

 (؛دارند كمک در جذب و گزینش

 ؛از جانب مافوق محوله وظایف موقع به انجام و سازماني مراتب سلسله رعایت 

  سایر و فروش ریالي،تعدادي و كاالهاي تاكيدي بستن اهدافجهت فروش  مدیرانكمک و همفکري به سرپرستان و 

 ن؛استا كننده توزیع عامل مشورت با فروش عوامل

  چيدمان اصولي و مبتني برپلن گرام سراسري در مراكز عرضه مویرگي توسط نيروهاي فروشنده عامل یا بر نظارت

 نيروهاي چيدمان

  شناخت و ارتباطات موثر با مشتریان گریدA+ , A   استان 

 صنوف تحت پوشش عامل توزیع كننده)نماینده داروخانه اي و سوپرماركتي( نظارت بر حفظ و رعایت مناطق و 

 رضایت از مرجوعي، مشکالت با فروشنده منطقه ، عدم اعم از مراكز عرضه ل و  مشکالت ئپيگيري و رفع سریع مسا

 عامل و....

  برگزاري جلسات هدفمند به صورت روزانه،هفتگي و ماهانه با نيروهاي عملياتي، اجرایي و همچنين مدیران و سرپرستان

 و نتيجه گيري و خروجي مناسب از جلسات فوق. فروش

  (و همچنين مانند پوشش دهي مشتریان ، ردیف كاالیي  سيستمي )مدیریت آمار و ارقامو گزارشات هدفمند كليه ارائه

 ضعيت فروش استان به رئيس حوزه وراهکار در قالب بهبود ارائه 

 پيگيري چگونگي كيفيت توزیع محصوالت فيروز در سطح استان )كليه شهرستان هاي استان( توسط عاملين 

 ساعت ميباشد. 72تا  48ایر شهرستان هاي استان ساعت و در س 48تا  24استاندارد توزیع در سطح مراكز عرضه استان 



 كيفيت توزیع در داروخانه ها توسط نمایندگان ميبایست توسط موزعين و راننده ها صورت پذیرد .

 ر:سوپروایز فردي تواناییهاي

 ش؛فرو عوامل سایر و عرضه مراكز چيدمان ،مویرگي  ویزیت كامل بر مراكز عرضه استان و تسلط 

 و شناخت شركت هاي توزیعي استان اعم از شركت هاي پخش داروخانه اي و شركت هاي پخش  عاملجذب  توانایي

 سوپر ماركتي

 ؛شركت ضوابط قالب در ارتباطات برقراري جهت فروشندگان از كامل شناخت 

  تسلط بر مهارتهايICDL (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)  وEmail؛ 

  كامل بر نرم افزار عاملينتسلط 

 ؛تشرك طرف از شده تعيين اهداف سمت به تيم عاملين بريره و هدایت توانایي 

  االمر تحت پرسنل با موثر ارتباط و انگيزه عالقه، ایجادتوانایي 

 ؛تيعمليا حوزه از كامل وشناخت سرپرستي تحت مناطق به كافي تسلط 

 گروهيكار  انجام جهت مناسب روحيه داشتن 

  محوله از سمت سازمانمسئوليت پذیري نسبت به امور 

  ارائه طرح هاي پيش برد فروش به سازمان در جهت ارتقاء كيفي و كمي فروش 

 ساعت کاري سوپروایزرین:

حضور در مسير و سپس بازگشت به دفتر  30:9صبح حضور در دفتر عامل و ساعت  8هر هفته ساعت  شنبه تا چهارشنبهاز 

 مي باشد. 16:30عامل ساعت از دفتر شيفت بعداز ظهر عامل و ساعت خروج 

 خروج از دفتر عامل  14صبح حضور در دفتر عامل و ساعت  9ساعت  پنج شنبه ها


