
 ( Sales Specialist ) تعریف شغل کارشناس فروش

های یک محصول و یا خدمت را با هدف فروش به وظیفه اصلی متخصصان کارشناسان فروش این است که مشخصات و ویژگی

ای هستند که بستگی به حوزه فعالیت شرکت مشتریان موجود یا بالقوه توضیح دهد. در حقیقت فروشندگان دارای وظایف گسترده

های تولید کننده با استفاده از استراتژی فروش لید کننده. کارشناسان فروش در شرکتو تو فروش گرفته تا وارد کنندهدارد: از خرده

دهند و محصوالت شرکت را به مشتریان معرفی و عرضه شرکت و با هدایت مدیر فروش روابط خود را با مشتریان گسترش می

 .کنندمی

  

 فروشنده چه وظایفی دارد؟

فروش را بگوییم این است: کارشناس فروش فردی است که وظیفه اصلی آن معرفی اگر بخواهیم در یک جمله وظیفه کارشناس 

محصول و خدمات به مشتریان بالقوه است ) تبدیل آن به مشتریان بالفعل(. حال ممکن است از طریق بازاریابی و فروش حضوری 

 .باشد و یا تلفنی و اینترنتی

  

 آیا من برای شغل فروشندگی مناسب هستم؟

 :اگر شما شرایط زیر را داشته باشید به احتمال زیاد این شغل مناسب شماست

و نرم افزارهای مطرح در بازار را دارید و چیزی رو هم که قراره بفروشید خوب  CRM هایاگر دانش و آگاهی از سیستم .1

 .می شناسید

های نمایش، تبلیغ و فروش محصوالت و خدمات را بلدید یا تحصیالت آکادمیک در حوزه فروش و بازاریابی اگر اصول و روش .2

 دارید

اگر در یکی از تست های روانشناسی زیر شرکت کردید )بهترین تست روانشناسی برای تشخیص این شغل تست هوش  .3

 :هیجانی و نئو است (

رید و مخصوصا خود شکوفایی ، خود ابرازی، روابط بادیگران ، خویشتن داری ، مدیریت استرس باالیی اگر هوش هیجانی باالیی دا

 دارید

 آزمون هوش هیجانی شرکت کنیدهمین حاال در 

 اطالعات بیشتر در مورد تست هوش هیجانی

 :های پایین باشیدشما ، در پنج عامل دارای عامل (NEO) اساس تست نئواگر بر

 نژندی پایین: تحمل فشار و استرس پایینروان
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 گرایی، انگیزه، هیجان مثبت باالگرایی باال: نگرش مثبت به تغییرات، صمیمیت، تمایل به جمعبرون

 پسندی، احساسات باالپذیری: تخیل، زیباییانعطاف

 .با تمام عامل هاش باال باشد بودندلپذیر

 شناسی باال باشندداری، وظیفهبا وجدان بودن: کفایت، خویشتن

 و شرکت کنیدهمین حاال در آزمون نئ

  )NEO(اطالعات بیشتر در مورد نئو

 :اساس تست کتل صفات بارز شما این صفات بوداگر بر

 گرایی، نظم، سرزندگی و برونگرایی، خالقیت، آرامش، استقالل، کنترل بیرونی و رهبریگری، جسور، چابکی، تحولسلطه

 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست روانشناسی کتل

 :نتیجه شما بشه (ESTP,ESTJ,ENFP,ESFP,ESFJ ) بدید یکی از تیپ های MBTI اگر 

 شرکت کنید MBTI همین حاال در آزمون

  MBTIداطالعات بیشتر در مور

)جسور( هستید.) الزم ( Enterprising )(قراردادی)( conventional ):باشد یعنی CE اگر براساس تست هالند تیپ شغلی شما

شود باشد از اعتبار باالیی برخوردار است، پیشنهاد میبه ذکر است از آنجایی که تست هالند جزء استانداردهای وزارت کار آمریکا می

 پیشنهادی این تست را حتما انجام دهید ( هایکه در کنار تست

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند

وب سخن گفتن رو دارید. معموال افرادی که بیشتر و بهتر حرف می زنند برای فروش موفق اگر توانایی خوب گوش دادن و خ .4

 !ترند

 و نگران ندارید رو هاتوانایی این هم اگر اما شد حواهید خوبی فروشنده قوی احتمال به آمدید، بیرون بلند سر آزمایش  4اگر از این 

شخصیت شما با تمرین در طول زمان قابل تغییر است. در ضمن مهم عالقمندی  حتی و یادگیره قابل باال موارد همه نباشید ناراحت
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هایی که در اینجا هست شخصیت و عالقمندی خود را توانید با انجام تستخواهید انجام دهید. شما میشما در کاری هست که می

 .پیدا کنید

فروش شرکت کنید در نظر سنجی زیر برای موضوع کالس  اگر بعد از خواندن این مقاله دوست دارید در کالسی برای تقویت توانای

 آموزشی شرکت کنید

 همین حاال برای پیش ثبت نام کالسی که دوست دارید شرکت کنید

  

  

 چگونه یک کارشناس فروش خوب استخدام کنیم؟

برای رسیدن به یک درآمد مطلوب و استمرار این درآمد و در ادامه برای گسترش  همیشه برای ما به عنوان یک شرکت مهم بوده که

 .فعالیت فروش شرکت، یک تیم فروش قوی در کنار تیم مارکتینگ خودمون داشته باشیم

Sales Team شود. مدیر فروش با توجه به استراتژی شرکت، استراتژی شرکت از چندین کارشناس فروش و مدیر فروش تشکیل می

 .کندها را عملیاتی میچیند و با کمک کارشناسان فروش خود این استراتژیدپارتمان فروش را می

ها در گرو فروش محصوالت و خدمات قابل عرضه اند. چون بقاء این شرکتها مهم بودهها و شرکتفروشندگی از دیر باز برای سازمان

های فروش همیشه یکسان نبوده و در طول دوران با توجه به شرایط شی مهم این است که نوع فروش و روخود هستند. اما نکته

ها و زمانی و مکانی و با توجه به امکانات موجود متفاوت بوده است. امروزه هم به بخاطر نوع فروش و نوع تقاضای مشتریان، روش

باشد. اما اینکه چگونه فروش شرکت میهای جذب نیروی فروش با توجه به ماهیت های فروش عوض شده است. قاعدتا روشاستراتژی

 همیشه فروش کارشناس شغل در درآمد ها است. ی سازمانبتوانیم کارشناسان فروش خوبی برای شرکت جذب کنیم دغدغه همه

 میزان باالترین سمت این در شاغل و شغل تطابق میزان باید که است همین برای. دارد شرکت درآمد با مملوسی و مستقیم رابطه

 ATS ود را داشته باشد. ما به شما کمک میکنیم که جگونه بتوانید جذب نیروی خوبی داشته باشید. با کمک از تکنولوژی نوینخ

 .شما هم می توانید از این الگوهای جدید بهره برداری کنید

 آشنا شوید ATS فناوریبیشتر با 

ها و وظایف، ها شوند، باید آشنایی کاملی با مسئولیتها و سازمانخواهند به عنوان نیروی کارآمد جذب شرکتی کسانی که میهمه

ها پارمترهای خاصی رو برای سنجش افراد به کار ها داشته باشد. همچنین سازمانها و مهارتدانش و فنون مورد نیاز، شایستگی

آوری کنیم که راهنمایی درست برای شما گردد. های کاربردی و پرتقاضا را برای شما جمعایی از شغلبرند. قرار است مجموعهمی

باشد که دانستن تعریف شغل و تشریح آن به منزله تسلط و احاطه اولیه به ها تعریف شغل از سواالت اولیه میهمیشه در مصاحبه

 .شغل است
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 فروش چیست؟ کارشناس مسئولیت

تواند خیلی گسترده و متنوع باشد. وظایف برای کارشناس فروش بیرون سازمانی، درون سازمانی،نماینده وظایف کارشناس فروش می

 .فروش بیرون سازمانی، مشاور فروش و هماهنگ کننده فروش متفاوت است. ما در اینجا کارشناس فروش سازمانی در نظر میگیریم

ها و وظایف خواهید جذب کنید، فرقی ندارد. آگاهی شما از مسئولیتهید استخدام شوید و یا شما که میخواکه می برای شما

 .کارشناس فروش به میزان قابل توجهی در جذب و استخدام مفید و کارا است

 : از جمله وظایف کارشناس فروش به قرار زیر است

 نشان دادن تعهد جدی برای رضایت مشتریان استقبال از مشتریان و ایجاد یک رابطه براساس اعتماد و 

 کمک به مشتریان برای انتخاب محصول و یا خدمات مورد نظر با پرسیدن از آنان و با دقت گوش دادن به جواب مشتریان 

 توضیح دادن عملکرد و مزایای محصول و یا خدمات عرضه شده به مشتریان بالقوه 

 خدمات به مشتریان توضیح شرایط و ضوابط مربوط به خرید محصول و 

 مذاکره در مورد قیمت و شرایط پرداختی 

 آگاهی داشتن از قوانین و مقررات مربوط به فروش محصول و خدمات 

 تعریف کردن اهداف فروش ساالنه خود و ارائه آن به مدیر فروش 

 های خود در پایان هر روز، هفته، ماه و سال به منظور سازماندهی برنامه خود با کارامدترین بررسی و تحلیل گزارش فعالیت

 ها مثل نرم افزارهاروش

 روز نگه داشتن خود در مورد اطالعات محصوالت جدید و خدمات و انتقال آن به مشتریانبه 

 شرکت در جلسات فروش 

 های مدیریتط با فروش با توجه به الزامات و دستورالعملانجام دیگر وظایف مرتب 

شما به عنوان فروشنده باید آگاه باشد که در چه شرکتی و سازمانی میخواهید مشغول به کار شوید، چه وظایفی در آن سازمان برای 

کار مت کارشناس فروش مشغول بهاند، شما باید از ماهیت کارشناس فروش آگاه باشید تا بتوانید در سکارشناس فروش ارائه داده

 .شوید

 ها ی فروشنده چیست؟دانش و فنون موردنیاز و مهارت

های فروش توسط های فروش بسیار شبیه به دانشگاه یا مدارس عالی هستند. آنها به نتایج توجه دارند. در واقع بهترین تیمبهترین تیم

مدیر فروش نیست. کارشناسان فروش ی موفقیت تیم فروش بر عهدهاما همه شود.کند، اداره میمدیر فروش که نقش مربی را ایفا می

های کارشناس باید دارای مهارت و دانش الزم باشند تا بتوانند درک بهتری از فروش داشته باشند.. دانش و فنون مورد نیاز و مهارت

 :فروش به شرح زیر است

 فروش و بازایابی ( Sales and Marketing ) : های نمایش، تبلیغ و فروش محصوالت و خدمات. صول و روششناخت ا

 شود)عالی(های فروش میکه این شامل استراتژی بازاریابی و تاکتیک



 مشتری و خدمات شخصی ( Customer and Personal Service ) :  شناخت اصول و فرایندهای ارائه خدمات

ی، ارزیابی کیفیت خدمات و محصوالت و ارزیابی رضایت مشتری و شخصی. که این شامل ارزیابی از نیازمندیهای مشتر

 مشتری است.)تسلط باال(

 اجرا و مدیریت ( Administration and Management ) : ریزی وکار و مدیریت در برنامهداشتن دانش اصول کسب

 استراتژیک، تخصیص منابع، مدل سازی فروش.)تسلط باال(

 هایدانش و آگاهی از سیستم CRM ( خوبتسلط) 

 آشنایی کامل با کامپیوتر و ICDL و مهارت در استفاده از اینترنت 

 هستند کارشناسانی دنبال به اکنون کارفرمایان  های اخیر تغییر کرده است واز آنجایی که بازار کار برای کارشناسان فروش در سال

برای استخدام کارشناس فروش  SKILLs ا همانی هامهارت بخش در. باشند داشته یکجا را مختلف هایمهارت از ایمجموعه که

 :به شرح زیر است

 گویند و درک نکات گفته شده توسط مشتریان )عالی(مهارت گوش دادن : توجه کامل داشتن به آنچه که مشتریان می 

 مهارت متقاعد کردن مشتریان برای تغییر ذهن و رفتار خود در مورد محصوالت و خدمات 

  اقدامات در ارتیاط مشتریانمهارت هماهنگی و تنظیم 

 مهارت مذاکره با مشتریان 

 هایی برای کمک به مشتریانمهارت در یافتن راه 

 مهارت درک مفاهیم اطالعات جدید برای حل مسئله برای مشکالت موجود در حال حاضر و در آینده 

 داشتن مهارت حل مسئله و شناسایی مشکالت پیچیده و ارزیابی آنها و حل مشکالت 

 های نسبی و مزایای بالقوه برای انتخاب بهترین راه فروش محصوالت گیری با توجه به هزینهمهارت قضاوت و تصمیم داشتن

 و خدمات

 هامهارت اجتماعی برای آگاهی از واکنش مشتریان نسبت به محصول و خدمات و درک این واکنش 

 های شخصیتی کارشناس فروش موفق چیست؟های عمومی و ویژگیشایستگی

 چگونه که دهدمی نشان که است سواالتی حقیقت در میپرسد سواالتی  هنگامی که مسئول استخدام از شما در مورد سبک کاری

 ؟ هستید کوشی سخت کارمند یک آیا که شود متوجه که کندمی هستید؟سعی سازگار خود شغلی شرایط و شرکت فرهنگ با شما

ند که آیا شما یک بازیکن قوی برای تیمشون هستید ؟ شما هستید که با توضیحاتتون بگیر تصمیم تا کنندمی سعی حقیقت در مدیران

های شخصیتی یک های عمومی و ویژگیکنید تا تصمیم بگیرند که آیا شما مناسب این شغل هستید یا نه. شایستگیکمک می

ها داشتن این خصوصیات، ترتیب این ویژگیایی هستند که برای هر سمت و شغل متفاوت و ترتیب متفاوتی دارد. در کنار مجموعه

 .باشدمهم می

 )اطمینان به خود : این شغل نیازمند آن است که شخصی با قابلیت اطمینان به نفس باال انجام وظیفه نماید)عالی 

 مدار داشته باشید)عالی(صداقت و اخالق در کار: این شغل نیازمند آن است که رفتارهای صادقانه و اخالق 

 این شغل نیازمند این است که نسبت به تغییرات مثبت و منفی دیدگاه بازی در محل کار داشته باشید)عالی( سازگاری : 

 )استقامت: شغل مستلزم آن است که با موانع زیادی مواجه شوید و در این شغل استقامت باالیی از خود نشان دهید)عالی 

 نجام داده و از کار گروهی لذت ببرد)عالی(همکاری: نیازمند آن است که وظایف را به صورت گروهی ا 



 نگری(: نیازمند آن است که جزییات در کار را به صورت کامل و دقیق اجرا کند)عالی(توجه به جزییات)جزئی 

 ها داشته باشید و همچنین نوآوری و ها و چالشخالقیت: نیازمند آن است که دارای روحیه خالقیت و ابتکار در مسئولیت

 های جدید)عالی(نی برای ایجاد ایدهتفکر جایگزی

 های خود را روحیه استقالل طلبی: آنچه که شما در کار نیاز دارید روحیه استقالل طلبی است، بدین صورت که مسئولیت

 با نظارت کم یا بدون نظارت انجام دهید)خوب(

 ت و منطق، مشکالت مربوط به کار را تفکر تحلیلی: شغل فروش نیازمند آن است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعا

 رسیدگی و حل کنید)خوب(

  تحمل استرس و فشار کاری)کنترل خشم(: نیازمند آن است که پذیرش انتقاد و برخورد با آرامش داشته باشید و تحمل

 فشار و استرس باال در کار را پذیرا باشید)متوسط(

  .ی کاری و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید و در حیطهرهبری : نیازمند آن است تمایل به رهبری داشته باشید

 خود بدون نیاز به شخص باالتری مدیریت و رهبری خودر و کارتان را به عهدی بگیرید)خوب(

 الزم برای فروشنده چیست؟ ( Abilities )هایتوانایی

کنند تا بهتر بتوانیم ها کمک میکنم: توانایییان میشاید برای شما سوال باشد که مهارت با توانایی چه فرقی دارد. خیلی خالصه ب

 :ها برای کارفرما مهم هستنداما توانایی یک کارشناس فروش به شرح زیر استهای خود را تقویت کنیم. اینجاست که تواناییمهارت

 هاتوانایی گوش دادن و درک اطالعات و ایده

 ها با صحبت کردنتوانایی انتقال اطالعات و ایده

 وانایی صحبت کردن به صورت شفاف و روشن برای مخاطبت

 ئر مورد موضوعی خاص)تعداد ایده مهم است نه کیفیت آنها( توانایی ارائه ایده

 و استخدام کارشناس فروش استفاده کنیم؟ چگونه از تست های روانشناسی برای جذب

توان ایی است که باید در کار داشته باشید. اما چطور و چگون میهها و ویژگیها، مسئولیتتمام مسائلی که در باال ذکر شد قابلیت

ها در شخص داوطلب وجود دارد بحثی است که همیشه با مشکالتی همراه یک از آن پارامترهای باال را سنجید و تعیین کرد که کدام

جذب و استخدام و همچنین کارکنان  ها کارهایبوده. آنچه که برای ما تجربه شده است این هست که زمانی برای مشاوره شرکت

جذب شده آنها را تحلیل و ارزیابی کردیم متوجه مشکالت زیادی در مورد نیروهای جذب شده و روند استخدامی آنها شدیم. توانستیم 

مشکالت  هایی برای اینحلشناسی مشکالت موجود را شناسایی کنیم، آنالیز کنیم و راهشناختی و شخصیتهای روانبا انجام تست

ها به شما نشان ، کتل، نئو هوش هیجانی و دیگر تستMBTIهای هالند، پیشنهاد بدهیم. در ادامه این مقاله با استفاده از تست

 دهیم که به راحتی میتوان نیروی دلخواه خودمان را جذب کنیم.تمام این تست ها به صورت رایگان برای سازمان هایی که ازمی

ATS ی کنند موجود استسنجمان استفاده م . 

 . سنجمان استفاده می کنند موجود است ATS تمام این تست ها به صورت رایگان برای سازمان هایی که از



 برای دمو رایگان ثبت نام کنید

 (HOLLAND)هالند

 

دانید تست سنجد. هماهنطور که میسنجی شغلی است که نوع عالقمندی شغلی داوطلب را میتست هالند یا همان تست رغبت

 (گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، جسور، قراردادیواقع)(RIASEC)شودمعیار سنجیده می 6هالند براساس 

 :به قرار زیر است ( Sales Specialist ) شغل کارشناس فروش

 :باشد یعنی CE یدبا

( conventional )مند است و در آنها های روتین و قانونی فعالیتدهند که دربرگیرنده)قراردادی(: این افراد مشاغلی را ترجیح می

 .بایستی از دستورالعمل و قواعد مشخصی پیروی کرد

( Enterprising )  رهبری و جهت دهی سایر افراد برای رسیدن به یک ) جسور (: این افراد به مشاغل و فعالیتهای مدیریتی و نیز

ریسک،  ی تجاری باشند و بدون هراس و با پذیرفتنهدف مشخص تمایل دارند. مشاغلی که در آنها بتوانند آغازگر و یا مدیر یک پروژه

 .تصمیم بگیرند

  

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند
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 MBTI تحلیل تست

فروش برونگرایی خوبی باید داشته باشد.توانایی متقاعد کردن دیگران را داشته باشد. خالقیت در کار داشته باشد و  یک کارشناس

پذیر توان کمی احساسی برای درک احساس مشتریان باشد. مسئولیتجزئی نگر و ریز بین باشد. در کنار اینها یک فروشنده هم می

 .گی لذت ببردها از فروشندباشد و در کنار این آیتم

 ( ESTP,ESTJ,ENFP,ESFP,ESFJ )های مناسبتیپ

 شرکت کنید MBTI همین حاال در آزمون

  MBTIاطالعات بیشتر در مورد

  

  

 (NEO_PI-R)ئوتحلیل ن
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شناسی است که بر پایه مدل پنج عاملی شخصیت تنظیم شده است.در های شخصیتآزمون نئو از معتبرترین و پرکاربردترین تست

های ای در زمینهشود که دقت و صحت نتایج رو باال میبره. تست نئو کاربرد گستردهطیف بیان می نتایج تست نئو صفات به صورت

های صفاتی شخصیت، اعتقاد بر اینه که اگه صفات شخصیتی های انسانی دارد. در نظریهفردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتار گروه

 .بینی کنیملف پیشهای مختفرد رو بشناسیم، میتونیم رفتارش رو در موقعیت

 .سنجید توانمی را فروش کارشناس شغل با شاغل تطابق که معیاریست زیر عوامل  براساس تست نئو

 نژندی پایین: تحمل فشار و استرس پایینروان

 گرایی، انگیزه، هیجان مثبت باالگرایی باال: نگرش مثبت به تغییرات، صمیمیت، تمایل به جمعبرون

 پسندی، احساسات باال، زیبایییذیری: تخیلانعطاف

 .بودن با تمام عامل هاش باال باشددلپذیر

 شناسی باال باشندداری، وظیفهبا وجدان بودن: کفایت، خویشتن

 همین حاال در آزمون نئو شرکت کنید

  )NEO(اطالعات بیشتر در مورد نئو

 (CATTELL)تحلیل تست کتل

های شخصیتی انسان را اند که ویژگیهایی ساخته شدهشناختی بر پایه فرضیههای روانعاملی کتل همچون سایر آزمون 16آزمون 

ه توسط آلپورت تدوین شده های شخصیت کگیری از فهرست ویژگیسنجد. این تست را کتل با بهرههای گوناگون میدر موقعیت
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بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین کاربرد های طوالنی و گوناگون ساخته است. این آزمون برای پیشبود؛ این آزمون را طی بررسی

فرد این آزمون شخصیتی، توانایی آن در زمینه سنجش میزان هوش به عنوان یکی از عوامل های منحصر بهدارد. یکی از ویژگی

 .های بیرونی و درونی در شرایط گوناگون استاثیرگذار در چگونگی پاسخ فرد به محرکت

گرایی، نظم، سرزندگی و برونگرایی، خالقیت، آرامش،ف استقالل، گری، جسور، چابکی، تحولبراساس کتل اگر صفات بارز سلطه

 .کنترل بیرونی و رهبری را داشته باشید، بیشتر احتمال تطابق شغلی خواهید داشت

 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 روانشناسی کتل اطالعات بیشتر در مورد تست

 (Bar-On)هوش هیجانی

نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در  EQ هوش هیجانی یا همان

 .دگی اشاره داردزن

اگر هوش هیجانی باالیی دارید و مخصوصا خود شکوفایی ، خود ابرازی، روابط بادیگران ، خویشتن داری ، مدیریت استرس باالیی 

 .دارید. میزان دقت باالی سنجش این صفات توسط تست هوش هیجانی باعث درک بهتر از خودمون خواهیم شد

 .بارز را سنجید و میزان تطابق فرد با شغل را بدست آورد توان این صفاتدر تست هوش هیجانی می

 همین حاال در آزمون هوش هیجانی شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست هوش هیجانی
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