
                             

 

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 
THÔNG TIN CÔNG TY 
Thami Shipping & Airfreight Corp. (Tmc)  
25 - 25A Đường số 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Công ty Cổ phần Thái Minh (THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP.) là một trong những doanh 
nghiệp Việt Nam đầu tiên và hàng đầu trong lãnh vực giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập 
khẩu. Trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và hệ thống chi nhánh hoạt động rất hiệu quả tại Hà Nội, Hải 
Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu... Công ty không ngưng phát 
triển và mở rộng quy mô cho đến nay số nhân sự trên 250 người. 
Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi liên tục tìm kiếm 
ứng viên giàu năng lực gia nhập vào đội ngũ nhân viên giỏi, năng động và đang rất thành công của 
chúng tôi. 
====================================================================== 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

I. Chức danh  
Nhân viên sales  

Mô tả công việc:  
           - Quảng bá dịch vụ, hình ảnh Công ty;  

- Phát triển và tìm kiếm nguồn khách hàng;  
- Giao dịch với hãng tàu & đại lý trong và ngoài nước. 

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại Thương, Kinh tế vận tải biển, và 
các ngành kinh tế liên quan XNK, QTKD;  
- Chấp nhận hồ sơ sinh viên đang làm luận văn (hồ sơ kèm bảng điểm) 
- Có khả năng thuyết phục tìm kiếm và chăm sóc khách hàng;  
- Nhanh nhẹn, hoat bát, năng động, khả năng giao tiếp tốt;  
- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao; 
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn khá;  

Số lượng: 2 – 3 nhân viên sales (làm việc tại Bạc Liêu) 
 

II. Chức danh  
Nhân viên chứng từ  

Mô tả công việc:  
- Liên hệ với khách hàng, hãng tàu, đại lý nước ngoài; 
- Phát hành vận đơn và các chứng từ vận tải khác; 
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh.  

  
Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại Thương, Kinh tế vận tải biển, và 
các ngành kinh tế liên quan XNK, QTKD;  
- Chấp nhận hồ sơ sinh viên đang làm luận văn (hồ sơ kèm theo bảng điểm) 



                             

 

 

- Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt;  
- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao;  
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn khá. 

Số lượng 
- 6 nhân viên chứng từ ( làm việc tại Hồ Chí Minh) 

========================================================================== 
 Địa chỉ nhận hồ sơ: 

1. TMC BẠC LIÊU  
158/5 Trần Huỳnh, phường 1, TP Bạc Liêu 
Email: tochuc@thamico.com  
Ms. Quyên: 0939 235 404 

2. TMC CẦN THƠ 
Lầu 5, tòa nhà VCCI, 12 Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 
Email: tochuc@thamico.com  

3. TMC HỒ CHÍ MINH  
25 -25A Đường 81, phường Tân Quy, Quận 7 , HCM 
Email: tochuc@thamico.com  

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email ghi rõ vị trí ứng tuyển 
Mức lương : Thỏa thuận  
Hạn chót nộp hồ sơ : 31/03/2018 
 


