
 

 

 

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC 

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

Thông tin công việc:  

Mô tả công việc: 

• Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều phối, sắp xếp, báo cáo tổng hợp, chuẩn bị tài liệu 

cho các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với khách hàng, đối tác, đoàn hội và các công ty 

thành viên cùng tập đoàn. 

• Tương tác với các phòng ban trong công ty, theo dõi, giám sát, điều phối và tổng hợp thực 

hiện các kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động chung của cả công ty. 

• Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát 

triển Công ty. 

• Nghiên cứu, tổng hợp báo cáo định kỳ về các chỉ số kinh tế vĩ mô và vi mô của quốc gia 

và ngành. 

• Tham mưu, tư vấn các giải pháp thực hiện, cải tiến và hỗ trợ cho Tổng Giám Đốc trong 

các quan hệ đối nội, đối ngoại. 

• Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến TGĐ để xin ý 

kiến chỉ đạo. 

•  Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của TGĐ 

(bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị phòng họp, đặt vé máy bay và khách sạn,…) 

• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của TGĐ 

Yêu cầu công việc: 
• Tốt nghiệp Đại Học trở lên. Ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tài chính, Ngoại 

Thương. 

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí hoặc vị trí quản lý. 

• Ưu tiên kinh nghiệm tư vấn hoặc đã làm chiến lược phát triển doanh nghiệp. 

• Có kiến thức tài chính, nhanh nhạy trong phân tích báo cáo số liệu. 

• Có năng giao tiếp tốt, nhanh nhạy và chủ động. 

• Có khả năng quản lý tốt, tương tác với cấp bậc từ quản lý trở lên 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng thời hạn 

• Tiếng Anh xuất sắc- Ưu tiên biết thêm tiếng Hoa. 

 

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  

 


