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NHÂN VIÊN DỊCH VỤ DI CHUYỂN 
(MÃ CÔNG VIỆC: MSO) 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
* Dịch vụ Di chuyển thực hiện việc đóng hàng/dỡ hàng, di chuyển hàng hóa quốc tế/nội địa. Hàng hóa 
gồm: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình, trang bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ công việc. 
* Việc tại văn phòng: 
– Khảo sát hàng hóa, địa bàn làm hàng, lên phương án làm hàng. 
– Giao dịch với khách hàng, đối tác, đại lý phục vụ công việc làm hàng. 
–  Lên hồ sơ, chứng từ hàng hóa cho giao nhận hàng, thông quan, vận chuyển xuất nhập khẩu. 
– Điều phối các tuyến công việc của đại lý thông quan hàng hóa, công nhân hiện trường làm hàng. 
– Thanh quyết toán thu-chi; nhập dữ liệu báo cáo. 
* Việc tại hiện trường:  
– Thu xếp thủ tục vào-ra nơi làm việc, ghi nhật ký hiện trường. 
– Điều phối, giao dịch công việc giữa khách hàng, đối tác, công nhân kỹ thuật. 
– Giám sát nghiệp vụ đội công nhân kỹ thuật. 
– Kiểm đếm, giao nhận hàng; bàn giao hàng nhập, lên danh sách hàng xuất. 

2. THÔNG TIN KHÁC 
– Số lượng cần tuyển: 01  
– Giới tính: Nam/Nữ 
– Nơi làm việc: Văn phòng và kho hàng Công ty tại Hà Nội, hiện trường làm hàng tại các nơi. 
– Thời giờ làm việc: Giờ hành chính và theo nhu cầu công việc; Thứ hai - Thứ sáu & sáng Thứ bảy.  

3. YÊU CẦU 
– Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương những ngành liên quan đến giao 

nhận vận chuyển, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa, ngoại ngữ tiếng Anh, quản trị kinh 
doanh. 

– Ngoại ngữ tiếng Anh: Văn bản, email, chứng từ hàng hóa, chứng từ vận chuyển; giao dịch và 
giao tiếp thông thường. 

– Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các ứng dụng word, excel, email, internet, powerpoint. 
– Kỹ năng: Nhanh nhẹn, quán xuyến công việc; tổng hợp, phân tích, quyết định vấn đề; làm việc 

độc lập, làm việc nhóm; tuân thủ quy trình công việc và linh hoạt xử lý các biến động, phát sinh. 
– Khả năng: Chủ động làm việc; tự học hỏi, tiếp thu kiến thức. Thực hiện công việc vừa đảm bảo 

tiến độ vừa đảm bảo chất lượng. 
– Điều kiện: Có nơi ở ổn định và có phương tiện riêng để đi lại. 

4. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 
– Hợp đồng lao động có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Có HĐLĐ thử việc 

tối đa 3 tuần. 
– Trả lương theo khả năng đảm đương công việc, từ 7 đến 11 triệu đồng/tháng. Có chế độ đi làm 

ngoại tỉnh, làm vào ngày nghỉ. 
– Một năm hai kỳ chính thức đánh giá kết quả lao động để xem xét lương. 
– Được hướng dẫn công việc, tham gia các khóa đào tạo nội bộ và được cử đi học những khóa đào 

tạo bên ngoài để phát triển công việc. 
– Được tạo cơ hội tiếp xúc với những công việc liên quan để mở rộng kiến thức, kinh nghiệm. 
– Có chế độ đãi ngộ khuyến khích làm thêm công việc phát triển khách hàng. 
– Có thể phát triển thành cán bộ quản lý nếu có năng lực và nhu cầu. 

5. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
 Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lấy tại trang web http://www.transaz.vn/tuyen-dung/tai-lieu-can-

thiet.aspx hoặc liên hệ nhà tuyển dụng để lấy. Gửi phiếu về Công ty. 

6. LIÊN HỆ NHÀ TUYỂN DỤNG 
 Công ty Cổ phần TransAZ (website: www.transaz.vn)  
 Địa chỉ: Tòa nhà South Pacific (tầng 4), 73 Lý Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 Thời gian liên hệ: Thứ hai đến Thứ sáu; 10:00-12:00 giờ và 14:00-17:00 giờ. 
 Người liên hệ: (ông) Phan Thông; điện thoại: 024-3935.2899 
 thư điện tử: taz11@transaz.vn  
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