TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Mô tả công việc:
 Hợp tác, khai thác kinh doanh quốc tế: chủ động tìm kiếm khách hàng mới đặc biệt là các
khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và các đối tác mới để
phát triển các hoạt động cho các dịch vụ Logistics, Ecommerce, Fulfillment
 Trực tiếp thực hiện thương thảo, tư vấn cho khách hàng về dịch vụ, soạn thảo ký kết hợp
đồng sử dụng dịch vụ
 Chủ động chăm sóc, quản lý, trao đổi, nắm bắt thông tin, duy trì mối quan hệ với khách
hàng hiện đang quản lý.
 Phân tích, đánh giá thị trường, nhu cầu của khách hàng để lên phương án hợp tác phù hợp
trong từng giai đoạn
 Dịch các tài liệu, văn thư, thư tín, hợp đồng liên quan. Dịch tại các cuộc họp làm việc với
đối tác nước ngoài. Chuẩn bị và dịch toàn bộ tài liệu các đoàn đi họp hội thảo, đào tạo.

Yêu cầu:
 Đối tượng: Nam/ Nữ: 23 – 35 tuổi.
 Ngoại hình: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.
 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại thương...
 Kỹ năng - Trình độ chuyên môn:
+ Có kỹ năng đàm phán, phân tích số liệu.
+ Giao tiếp thành thạo một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản
+ Tin học: Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
+ Có khả năng hỗ trợ Sale, tiếp thị dịch vụ...

Mức lương: Theo thỏa thuận.
Đãi ngộ:
 Được đóng đầy đủ: BHYT, BHXH, BHTN.
 Lương, thưởng ngày nghỉ, lễ Tết theo quy định

Liên hệ nộp hồ sơ:
 Mr. Nghĩa: 097 248 2487
 Email: tuyendung@ems.com.vn

