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Description

Employment Type
Thực tập sinh

Hỗ trợ và trực tiếp triển khai những dự án logistic của đối tác lớn nhất tại Việt Nam
như Bia Sài Gòn, P&G, Unilever ….

Industry

Responsibilities

Xuất nhập khẩu, vận chuyển, kho
vận

1. Hỗ trợ leader triển khai dự án của các đối tác lớn
2. Xử lý các công việc văn phòng trong dự án sàn giao dịch vận tải đấu giá đầu
tiên tịa Việt Nam

3.

Đi thực tế khi triển khai để hiểu và hỗ trợ đối tác trong quá trình vận hành
logistic

Job Location
Ho Chi Minh City

Date posted
21/09/2018

Valid through
Qualifications

October 31, 2018

• Có đam mê và hoài bão trong ngành logistics và supply chain
• Có tinh thần chiến đấu cao
• Có tinh thần khởi nghiệp, mong muốn sở hữu business sau này
• Sẵn sàng làm việc cường độ cao
• Có tư duy logic và tư duy hệ thống
• Đam mê công nghệ thông tin và muốn làm thứ gì hay ho từ nền tảng công nghệ là
một lợi thế vượt trội

• Có kiến thức về ngành supply chain và logistics là một lợi thế
• Có kiến thức về CNTT là một lợi thế
Job Benefits
Văn hoá làm việc
Chúng tôi theo đuổi văn hoá làm việc mở, cho phép mỗi thành viên tự do trao đổi cơ
mởi, tinh thần học tập cao.
Thành viên của Smartlog được chủ động về thời gian và theo tính chất của dự án.
Các bạn sẽ được huấn luyện và đào tạo tinh thần của chiến binh có khả năng chiến
đấu cao và tinh thần “không bỏ cuộc”.
Chúng tôi đánh giá bạn bằng sự đóng góp và sự trưởng thành của chính các bạn
hơn là số giờ làm việc.
Lương/thưởng
Mức lương: trợ cấp hàng tháng
Thưởng theo dự án và kết quả kinh doanh chung
Bạn cũng có cơ hội trở thành người chủ công ty cùng với chúng tôi
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Bạn sẽ có cơ hội để trở thành nhân viên chính thức và chịu trách nhiệm chính cho
những dự án logistic lớn nhất Việt Nam này ngay cả khi bạn còn ngồi trên ghế nhà
trường
Được làm việc và học hỏi với những tiến sĩ tốt nghiệp tại các trường ĐH danh giá
nước ngoài như MIT và các viện đào tạo/đại học Nhật Bản, Bỉ, Ý, Đức, Úc, Mỹ,v.v

Contacts
Bạn hãy liên hệ với Smartlog theo cú pháp.
[HN or HCM]- [Vị trí ứng tuyển]- [Họ và tên] gửi tới : my.tran@gosmartlog.com
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