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Description

Employment Type

• Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và toàn bộ hoạt động vận hành của bộ
phận giao nhận quốc tế (Freight Forwarding)
• Cùng với Ban Giám Đốc hoạch định kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và
dài hạn của bộ phận giao nhận quốc tế, tạo ra những sản phẩm chiến lược, phát
triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Toàn thời gian

Qualifications

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành giao nhận vận tải quốc tế
Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm, phát triển mạng lưới, có độ

Beginning of employment
ASAP

Industry
Vận chuyển/ giao nhận, kho vận

Job Location

nhanh nhạy với thị trường
Có kỹ năng quản lý tốt, năng động, ham học hỏi trong môi trường có

kho TBS Logistics (số 9, đường DT
743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ
An, Bình Dương)

nhiều thay đổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Ngoại Thương,

Valid through

Vận tải, Kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng.
Tiếng Anh lưu loát. ( Điểm cộng cho ứng viên biết tiếng Hoa)
Responsibilities

September 30, 2018

Date posted
13/09/2018

• Quản lý toàn bộ hoạt động giao nhận quốc tế ( đường biển, đường hang không,
vận tải nội địa) của TBS Logistics để phục vụ tốt cho toàn bộ chuỗi cung ứng của
tập đoàn TBS và các khách hàng của TBS Logistics.
• Phối hợp với các bộ phận khác như kho, bãi, dịch vụ hải quan, vận tải… để cung
cấp giải pháp toàn diện và tối ưu cho khách hàng, tận dụng và phát huy các lợi thế
cạnh tranh của TBS Logistics.
• Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về doanh thu, lời lỗ, sản lượng, kế hoạch kinh
doanh theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
• Cùng với phòng kinh doanh và Ban Giám Đốc đưa ra chiến lược phát triển kinh
doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho bộ phận Giao Nhận quốc tế.
• Lên kế hoạch huấn luyện và nâng cao năng lực nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ,
công nhân viên. Đào tạo đội ngũ nhân sự nòng cốt chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch
phát triển, mở rộng trong thời gian tới.
• Là đầu mối thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược.
• Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời, nhanh chóng
các yêu cầu, khiếu nại ( nếu có) của khách hàng và các bên có liên quan.
• Thực hiện các công việc, dự án khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Job Benefits

·

Hỗ trợ cơm trưa, xe đưa rước từ TPHCM đến chỗ làm việc.

·

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

·

Lương tháng 13 theo chính sách của công ty.

·

Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

·

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Lương thỏa thuận
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