Giám Sát Giao Nhận
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Long An, Hồ Chí Minh

Hình thức:

Bán hàng / Kinh doanh; Vận chuyển / Giao
nhận / Kho vận; Thu mua / Vật tư
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Cao đẳng
Cơm, điện thoại, gửi xe...

Cạnh tranh
Nhân viên
25 - 38Tuổi

Thông tin công ty
Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức
ăn Gia súc, Gia cầm và Thuỷ hải sản. Sản phẩm của GreenFeed Gia súc với 02 nhãn hiệu GreenFeed (5 sao) và HiGain,
Sản phẩm Thủy sản với 02 nhãn hiệu: Aquagreen và Supper White luôn đạt chất lượng cao theo đúng phương châm
“Năm sao chất lượng, năm sao môi trường”. Ngoài NM chính tại Long An, GreenFeed còn có các nhà máy ở miền Bắc
(Hưng Yên), miền Trung (Bình Định), miền Nam (Đồng Nai) và Nhà máy tại Campuchia. Hệ thống phân phối rộng khắp
64 tỉnh thành và các nước lân cận. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, công ty GreenFeed cần tuyển
dụng nhân sự. Bạn mong muốn được hưởng mức lương tương xứng, làm việc trong môi trường năng động, chuyên
nghiệp, những cơ hội đào tạo và thăng tiến? Gởi hồ sơ cho chúng tôi ngay bây giờ. * Quy mô công ty: trên 1200 nhân sự
* Địa chỉ NM Chính: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Mô Tả Công Việc
Căn cứ theo kế hoạch chuyển hàng cho các depot, nhà máy khác trong Group để điều phương tiện chuyển hàngTheo
dõi tồn kho các depotLàm việc với các đơn vị vận chuyển về giá cả, thời gian vận chuyển, giao nhận hàng, số lượng
phương tiện...Theo dõi việc giao hàng tại các depot và hao hụt vận chuyển hàng hóa, thời gian lưu PT.Làm chứng từ
thanh toán vận chuyển, theo dõi công nợLập báo cáo giao nhận hàng ngày

Kỹ năng yêu cầu
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành QTKD
- Có kinh nghiệm làm giao nhận, kho cho các nhà máy sản xuất.
- Thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt Microsoft Excel
- Nhanh nhẹn, có khả năng thương lượng sẽ được ưu tiên.
Ứng viên vui lòng dowload biểu mẫu cv: http://www.mediafire.com/?c1ktigghhzdzmm5
và điền thông tin gửi về cho phòng nhân sự theo địa chỉ: recruitment@greenfeed.com.vn
Phỏng vấn tại văn phòng Bến Lức, Long An (Gần cầu Bến Lức), ưu tiên hồ sơ đến sớm

Đi làm có xe đưa rước tại các tuyến đường Từ Tp.HCM và ngược lại.

Thông tin khác
Thử việc

Tối đa 2 tháng

Thời gian làm
việc

8 tiếng, từ 7h30 - 16h30, Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 nghỉ luân phiên

Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện

Có cơ hội được huấn luyện trong và ngoài nước

Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

Được hưởng các ngày nghỉ và ngày phép theo Luật Lao động Việt nam

Phúc lợi

Hàng quý, hàng năm đều được đánh giá xét thưởng, thưởng từ 6 đến 15 tháng lương

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.

