THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Chúng tôi rất mong muốn xây dựng một đội ngũ lao động trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết
và hăng say trong công việc, sẽ cùng Tập Đoàn đi suốt quãng đường phát triển và xây dựng thành
công khát vọng “Nâng tầm Tôm Việt”. Tập đoàn Việt – Úc không ngừng tuyển dụng nhân tài
để có được lực lượng hùng hậu nhất.
Hiện nay, Tập đoàn Việt – Úc đang có nhu cầu tuyển dụng, như sau:
1. NHÂN VIÊN CUNG ỨNG MUA HÀNG
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Tìm kiếm nhà cung cấp năng lực
 Đám phán giá cả với nhà cung cấp theo qui trình được duyệt
 Lập đơn hàng với nhà cung cấp, báo cáo mua hàng...
 Phối hợp nhà cung cấp và các phòng ban liên quan (kho, QA, kế hoạch...) đảm bảo
hàng hóa đáp ứng đúng số lượng và thời gian yêu cầu.
 Lập và soạn hợp đồng theo mẫu và nội dung được duyệt
 Theo dõi thực hiện hợp đồng mua bán ký kết với nhà cung cấp
 Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
 YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
 Trình độ: Đại học/Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Tài chính.
 Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
 Trung thực, năng động, chịu được áp lực công việc cao.
 Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
 QUYỀN LỢI:
 Lương thỏa thuận đầy hấp dẫn, Chế độ lương tháng 13, thưởng lễ, thưởng năm;
 Được lo ăn ở ngay tại công ty;
 Tăng lương hằng năm;
 Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm.
 Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
 ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ TRA VIỆT - ÚC
Ấp Vĩnh Bường, Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
 CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
 Ứng viên có thể gửi hồ sơ về địa chỉ công ty hoặc qua email: hrvietuc@vietuc.net
 Liên hệ Phòng Nhân sự: 0961 636 380 (Mr Quang) hoặc 0961 502 150 (Ms Như)
An Giang, Ngày 26 tháng 10 năm 2019

