Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Thư Ký
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

Xuất nhập khẩu; Hành chính / Thư ký
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Đại học

5,000,000 - 8,000,000 VND
Nhân viên
25 - 35Tuổi

Thông tin công ty
International Medical Equipments Co., Ltd là nhà phân phối thiết bị và vật tư tiêu hao kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
thương hiệu Xeralife –Japan và Kodak/Carestream USA ngành chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam.

Mô Tả Công Việc
- Theo dõi các Đơn hàng & hợp đồng nhập khẩu. Theo dõi hàng nhập khẩu, thanh toán, tồn kho kiêm Thư ký Giám đốc &
Thư ký văn phòng ;
- Làm việc độc lập, sáng tạo và có trách nhiệm cao ;
- Năng nổ, xông xáo và nhiệt tình trong công việc .

Kỹ năng yêu cầu
- Nữ, tuổi từ 25 đến 35 , ngoại hình khá ; tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Anh văn, kinh tế, marketing, QTKD,
ngoại thương…
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán với các khách hàng tốt ;
- Ngoại ngữ : Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giỏi ;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ;
- Có 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí .
*** Hồ sơ yêu cầu: Đơn xin việc có dán ảnh 4x6 mới nhất , sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng , hộ khẩu và giấy
CMND .

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

3 năm

Phúc lợi

- Ứng viên được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định hiện hành. - Salary : từ
6,000,000 VND – 9,000,000 VND/ tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực . Thưởng lương tháng
13 và các chế độ thưởng khác ngoài lương theo doanh số và trách nhiệm công việc.

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

