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Description

Employment Type
Toàn thời gian

Beginning of employment
26/3/2019

Valid through
31/3/2019

Industry
Xuất nhập khẩu, vận chuyển, kho
vận

Job Location

– Chuẩn bị hồ sơ & quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan điện tử

218/1 NGUYỄN TẤT THÀNH,
PHƯỞNG 13, QUẬN 4,, Ho Chi
Minh City

– Soạn thảo hợp đồng thương mại

Base Salary

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thương lượng
– Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu

Date posted
– Theo dõi tiến độ đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm
bảo đúng tiến độ giao hàng.

27/03/2019

– Làm việc với các đối tác nước ngoài
– Thông dịch – biên dịch cho Tổng Giám Đốc khi làm việc với các đối tác nước
ngoài
– Thì mặt Tổng Giám Đốc làm việc với đối tác
– Nhận chỉ đạo của Tổng Giám Đốc triển khai đến các đối tác
– Thường xuyên đi công tác nước ngoài làm việc.
– Đàm phán các hợp đồng thương mại
– Báo cáo tiến độ công việc cho Tổng Giám Đốc
– Tham mưu, đề xuất cho Tổng Giám Đốc trong công việc cần giải quyết
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên nghành xuất nhập khẩu
– Có kinh nghiệm trên 2 năm xuất nhập khẩu trong nghành điện máy là một lợi thế
– Anh văn (nói, nghe, viết) thành thạo
– Tiếng Hoa (nghe nói đọc viết) thành thạo
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– Sức khoẻ tốt
– Hiểu biết về các thủ tục, văn bản của nhà nước liên quan đến xuất nhập khẩu
– Có kinh nghiệm lập tờ khai hải quan điện tử và quan hệ thực tế tại hải quan.
– Tính tình cận thận, trung thực
– Sử dụng thành thạo tin học (Outlook, Word, Excel…..)
– Giới tính: Nam, Nữ.
– Tuổi: 25 trở lên
*** Quyền lợi:
– Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
– Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động Việt
Nam hiện hành & các cơ chế khác
– Có cơ hội thăng tiến, làm việc lâu dài, thu nhập ổn định.
– Được đi du lịch nhiều nước
– Làm việc với các đối tác nước ngoài
Ứng
viên
quan
tâm
vui
lòng
gửi
hồ
sơ
về
địa
chỉ
mail: phucngocanh.hcm@gmail.com với tiêu đề [PNA – 0319] Trợ lý XNK tổng giám
đốc – Họ tên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH
Địa chỉ: 218/1 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỞNG 13, QUẬN 4, TP.HCM
Điện thoại: 083.9414176
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