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Description

Valid through
30/4/2019

Industry
Xuất Nhập khẩu

Job Location
Ho Chi Minh City

Base Salary
7,000,000

Date posted
09/04/2019

Tiếp sau giai đoạn niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, Garmex Saigon đã có
những bước phát triển đáng kể – tái cơ cấu lại tổ chức, và thành lập Công ty May
Tân Mỹ tại Cụm Công nghiệp Hắc Dịch, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Sau đó, tiếp tục chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh từ các hiệp định thuơng mại giữa
Việt Nam với các nuớc trong và ngòai khu vực, Garmex Saigon thành lập Công ty
TNHH May Saigon Xanh vào năm 2012, với hai đơn vị trực thuộc – Blue Saigon
LLC đặt trụ sở tại Los Angeles, California (Mỹ) và Xí nghiệp May Hà Lam họat
động tại Quảng Nam. Blue Saigon LLC (Mỹ) đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng
từ Mỹ để sản xuất tại Xí nghiệp May Hà Lam và các đơn vị trong hệ thống của
Garmex Saigon, thực hiện chiến luợc bán hàng trực tiếp cho khách hàng Mỹ theo
phuơng thức ODM (thiết kế thành phẩm để bán cho khách hàng)
Như vậy cho đến nay, Garmex Saigon đang quản lý Xí nghiệp An Phú (TP Hồ Chí
Minh), Xí nghiệp An Nhơn (TP Hồ Chí Minh), Công ty May Tân Mỹ (Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu), Xí nghiệp May Hà Lam (Tỉnh Quảng Nam), và Công ty Blue Saigon
LLC (California, Mỹ). Tổng số lao động hiện nay của toàn hệ thống Garmex
Saigon lên đến hơn 4.000 người.
Thị trường xuất khẩu chính của Garmex Saigon là Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản với
những khách hàng lớn như Decathlon (Pháp), Craft (Thụy Điển), Columbia (Mỹ),
Cutter&Buck (Mỹ), Teijin Frontier (Nhật Bản), v.v…
Mô tả Công việc
1. Nhận phân công của phụ trách phòng và kiểm tra bộ chứng từ nhập/xuất. In
tờ khai có mã vạch trên hệ thống khai báo hải quan điện tử.
2. Liên hệ với Hải quan, Cảng vụ, Đại lý hãng tàu, các Phòng ban có liên quan
và các Đơn vị sản xuất để kiểm tra hàng hóa nhập/xuất theo sự phân công
hàng ngày của phụ trách phòng. Thông báo thời gian giao nhận hàng cho
các Đơn vị sản xuất, lái xe công ty và các Công ty vận tải (nhà xe).
3. Kiểm tra sơ bộ hiện trạng xe tải, container, bao bì hàng hóa và số kiện đúng,
đủ theo khai báo trên TKHQ. Làm thủ tục kiểm hóa hải quan, đóng tiền
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nâng hạ, lưu cont/lưu kho (nếu có
4. Làm thủ tục khai báo TKHQ nhập-xuất Kinh doanh trên hệ thống khai báo
hải quan điện tử và hoàn tất thủ tục thông quan nhập/xuất Kinh doanh tại
cửa khẩu
5. Báo cáo với phụ trách Phòng tiến độ hoàn thành công việc hàng ngày,
những phát sinh và đề xuất hướng giải quyết.
Yêu Cầu Công Việc
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
– Được hưởng lương trong thời gian thử việc.
– Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN…theo quy định Nhà nước và nghỉ lễ
Tết theo quy định NN
– Được hưởng các chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty dành cho NV: du lịch,
thưởng lễ, tết…
– Chế độ nghỉ phép hàng năm.
– Khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
– Được làm việc trong môi trường thân thiện, hoà đồng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp.
2. Ngoại ngữ: đọc hiểu được các từ chuyên ngành.
3. Vi tính văn phòng: Biết sử dụng, đáp ứng yêu cầu công việc.Cẩn thận, trung
thực.
4. Chịu khó học hỏi và tiếp thu ý kiến để hoàn thành tốt công việc
5. Chịu được áp lực công việc, thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính.
6. Có khả năng giao tiếp, thuyết phục để giải quyết những phát sinh khi
nhập/xuất hàng tại Cảng.
7. Có kiến thức về XNK king nghiệm 01 trở lên
8. Am hiểu về lĩnh vực may mặc
Thông tin khác
– Bằng cấp: Cao đẳng
– Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
– Hình thức: Nhân viên chính thức
Hồ sơ ứng tuyển
Hồ
sơ
ghi
rõ
vị
trí
yển gửi trực tuyến qua địa chỉ email tonga@garmexjs.com

dự

tu

Tiêu đề email: [Garmexjs-0419] NV Chứng từ xnk – Họ tên
– Địa chỉ: 252 NGUYỄN VĂN LƯỢNG P.17 Q.GÒ VẤP HCM
Liên hệ: Ms Tố Nga : 093 2222 612 hoặc Ms Yến: 0907 057 082
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