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Vị trí tuyển dụng:  

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ LOGISTICS  

(ĐẠI LÝ HẢI QUAN, GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN) 

   

Mô tả công việc:  

THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ THỦ TỤC HẢI QUAN, GIAO NHẬN, VẬN TẢI 

QUỐC NỘI BẰNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, ĐƯỜNG SẮT 
- Thực hiện tác nghiệp nghiệp vụ sau khi đã có hợp đồng dịch vụ với khách hàng; 

- Liên hệ, trao đổi với khách hàng để lấy thông tin và thực hiện các công việc liên quan; 

- Áp mã thuế, khai báo hải quan; 

- Làm các thủ tục thông quan chuyên ngành; 

-  Liên hệ, thu xếp với đại lý, hãng vận tải để vận chuyển hàng; 

- Liên hệ với đối tác tại nước ngoài để gửi hàng; 

-  Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho tác nghiệp thủ tục thông quan ngoài hiện trường; 

- Thu thập chứng từ, hồ sơ thanh toán; 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả công việc hàng tháng. 

 

Yêu cầu trình độ, kỹ năng: 

- Bằng cấp đại học trở lên các ngành: ngoại thương, kinh tế, ngoại ngữ Anh hoặc các ngành nghề 

khác có liên quan đến vận tải quốc tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Khả năng tiếng Việt: Nói, viết diễn đạt mạch lạc suy nghĩ của mình. 

- Khả năng tiếng Anh: Nói ở mức giao tiếp thông thường, viết ở mức giao dịch (trình độ tương 

đương văn bằng C, Toeic trên 300 điểm). 

- Khả năng tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Word, Excel (trình 

độ tương đương văn bằng C). 

- Khả năng đọc hiểu hợp đồng, chứng từ vận tải bằng tiếng Việt, tiếng Anh. 

- Có khả năng làm việc độc lập, tự học để phát triển, chịu được công việc có sức ép về mục tiêu, 

kết quả. 

- Biết giao tiếp qua điện thoại hoặc trực tiếp. 

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong nghề. 

 
Yêu cầu khác: 

- Có nơi ở ổn định tại Hà Nội. 

- Có phương tiện đi lại phù hợp. 

 

Quyền lợi được hưởng: 

- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật lao động qui định. 

- Hưởng chế độ kinh doanh theo cơ chế của Công ty./. 

 


