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Vị trí tuyển dụng:  

NHÂN VIÊN BÁN (SALES PERSON) 

    

Mô tả công việc:  

PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG, HỢP ĐỒNG; MỞ RỘNG THỊ PHẦN 

- Làm công việc thị trường, tiếp thị dịch vụ. 

- Bán sản phẩm dịch vụ: 

+ Vận chuyển đường biển, đường không; 

+ Dịch vụ thông quan;  

+ Đóng thùng, đóng gói hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; 

+ Đóng gói hàng hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình, trang thiết bị văn phòng; 

+ Lưu kho hàng hóa. 
- Đảm bảo thu tiền hợp đồng. 

 

Quyền lợi được hưởng: 

- Chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động qui định. 

- Chế độ lương theo lương cơ bản cộng thêm lương kinh doanh theo kết quả công việc.  

- Mức lương cơ bản và mức lương kinh doanh tùy thuộc khả năng, trình độ. 

  
Yêu cầu trình độ, kỹ năng: 

- Bằng cấp trung cấp, cao đẳng trở lên các ngành: ngoại thương, kinh tế, ngoại ngữ Anh hoặc các 

ngành nghề khác có liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Khả năng tiếng Việt: Nói, viết mạch lạc. 

- Khả năng tiếng Anh: Nói, viết ở mức trao đổi thông thường và giao dịch phục vụ công việc. 

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

PowerPoint, email, internet. 

- Khả năng đọc hiểu văn bản, hợp đồng bằng tiếng Việt, tiếng Anh. 

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được công việc có sức ép về mục tiêu, kết quả. 

- Có kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng. 

 
Yêu cầu và thông tin khác: 

- Có nơi ở ổn định tại Hà Nội. 

- Có phương tiện đi lại phù hợp. 

- Hồ sơ lao động, tham khảo tại: http://www.transaz.vn/tuyen-dung/tai-lieu-can-thiet.aspx 
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