THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THEO XE TẢI
Số lượng: 03 người.  Mô tả công việc:
- Nhận toa, kiểm toa xác nhận đúng số lượng, tên hàng ghi trong toa được chuyển lên xe.
- Xếp, dỡ hàng hóa lên xe/xuống xe; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học theo theo tuyến
giao hàng được phân công, đảm bảo lộ trình giao hàng ngắn nhất nhằm giảm thời gian,
tiết kiệm được chi phí nhiên liệu;
- Bảo quản tốt hàng hóa khi giao cho khách, hàng hóa phải giữ được nguyên trạng, không
bị biến dạng, méo mó; Chịu hoàn hoàn trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi
giao trừ trường hợp bất khả kháng.
- Bảo quản tốt tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác giao hàng;
- Thực hiện đúng thủ tục giao nhận: Ký tên đầy đủ theo yêu cầu công việc, kiểm đếm
tiền,hàng...
- Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để xử lý nhanh chóng các đơn hàng khi có những
vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận, các trường hợp không cần xin ý kiến giải
quyết; - Hỗ trợ các bộ phận khác khi giao hàng về sớm đang trong giờ làm việc hoặc khi
trong ngày không có tuyến giao hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.
-

Yêu cầu:

-Trình độ: Tốt nghiệp 12/12;
-

Sức khỏe tốt;

-

Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, chủ động trong công việc;

- Gắn bó lâu dài với công ty, chịu áp lực cao.
 Thu nhập: Mức thu nhập lên đến hơn 6 triệu đồng  Quyền lợi:
- Phụ cấp cơm trưa và cơm tối khi về trễ;
- Phụ cấp điện thoại;
- Được cấp đồng phục 4 cái/năm;
- NVGH giỏi được tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc;
- Mức lương hấp dẫn, có chế độ thăng tiến rõ ràng đối với người có năng lực.
 Hồ sơ: - Đơn xin việc viết tay.
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
- Bằng tốt nghiệp THPT và bằng cấp khác (nếu có)
- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2022 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)
 Cách thức ứng tuyển:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Hội sở Công ty số 315, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8,
Phường 5, Bạc Liêu.
- Gửi CV qua địa chỉ email: quyenlt.tinphat@gmail.com .
trong giờ hành chính).

* Mọi chi tiết liên hệ: Phòng TC – HC: (0291)3 78 95 55 – 0946 38 77 55 (Quyên) (liên hệ

