
 

 

 

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

- MẢNG GIAO NHẬN QUỐC TẾ 

FREIGHT FOWARDING 

Điểm làm việc: TBS Logistics- Đường DT743, Tân Vạn, Bình Dương 

Thông tin công việc:  

Mô tả công việc: 

• Lên kế hoạch bán hàng dựa vào mục tiêu Doanh số đã đặt ra.  

• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và mở rộng dịch vụ mới cho khách hàng hiện tại trong 

các lĩnh vực : Đường biển, Vận tải hàng không, Vận tải nội địa 

• Thực hiện tư vấn sản phẩm và báo giá theo đúng yêu cầu khách hàng 

• Thực hiện hợp đồng ,kiểm tra tất cả các điều khoản trong hợp đồng, đảm bảo tất cả các 

điều khoản tuân theo luật của Việt Nam và chính sách của công ty 

• Giám sát, theo dõi tiến độ của lô hàng và Báo cáo cho khách hàng về kết quả của lô 

hàng.Lưu hồ sơ, chứng từ, báo cáo định kỳ theo quy định. 

• Thực hiện kế hoạch với khách hàng liên hệ các bộ phận trong công ty, nhà cung cấp khác 

có liên quan ( nếu có) 

• Cập nhật thông tin thị trường, biến động giá cả, sản phẩm dịch vụ, tư vấn cho nhóm phát 

triển sản phẩm có những thay đổi phù hợp. 

• Hỗ trợ, phối hợp lên kế hoạch Marketing, phát triển mạng lưới, thị trường, tìm kiếm nhà 

cung cấp. 

• Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp phân công 

 

Yêu cầu công việc: 
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại thương, ngoại ngữ… 

• Kỹ năng nói, viết và giao tiếp tiếng Anh tốt. Ưu tiên biết ngoại ngữ khác đặc biết Tiếng 
Hoa. 

• Kỹ năng vi tính tốt 
• Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm việc trong ngành công nghiệp logistics, hãng tàu, 

forwarder. 

• Độ tuổi : trên 25, ngoại hình ưa nhìn 

• Có khả năng thuyết trình, đàm phán. 
• Sơ yếu lý lịch gửi bằng tiếng Việt và Anh. 

Quyền lợi: 
• Lương: thỏa thuận, có xe đưa rước từ TPHCM đến chỗ làm việc 

• Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca. 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. 

• Lương tháng 13 theo chính sách của công ty. 



 

 

 

• Du lịch nghỉ mát hàng năm. 

Liên hệ: 

Phòng HCNS, SĐT: 0274.3774.775 ext: 128 Hoặc email: tuyendung@tbslogistics.com  

 


