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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ 

khai thuê Hải quan, giao nhận và vận chuyển hàng hóa XNK; dịch vụ môi giới và đại lý 

tàu biển; dịch vụ lưu kho hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa Bắc Trung 

Nam…  

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân sự làm việc tại văn 

phòng Chi Nhánh Qui Nhơn như sau: 

Vị trí tuyển dụng  : Nhân viên kinh doanh 

Số lượng      : 02 
Yêu cầu: 

- Tuổi đời : Không quá 35 tuổi. 

- Tốt nghiệp đại học . 

- Sử dụng Anh văn lưu loát,vi tính thành thạo.Biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi 

thế. 

- Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất giải pháp.  

- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc 

cao, chấp nhận công tác ngắn ngày. 

- Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hướng ngoại. 

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành giao nhận hàng hóa XNK là một lợi thế. 

Phúc lợi: 

- Lương theo thỏa thuận. 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,các chế độ khác theo luật lao động. 

- Được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu hàng năm. 

 

 Hồ sơ gồm có :  

- 01 ảnh màu 3x4( chụp không quá 03 tháng ). 

- Đơn xin việc. 

- Bảng copy các giấy tờ có liên quan  

 

 Hồ sơ gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ sau:  

Chi Nhánh SAFI Bình Định 

Số 99, Phan Đình Phùng, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

Nơi nhận: Phòng HC – NS 

hoặc gửi đến địa chỉ email: nthieu.uih@safi.com.vn  trước ngày 15/ 03/ 2016. 

 

Chúng tôi chỉ phúc đáp những hồ sơ đạt yêu cầu.  

       

Vui lòng không liên hệ qua điện thoại. 
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