
PHIẾU NỘI DUNG ĐĂNG TUYỂN LAO ĐỘNG 

Ngày lập phiếu:………………... 
Bộ phận cần tuyển:……………. 
Nội dung đăng tuyển: Tuyển nhân viên………………… 
 
1.Vị trí cần tuyển:  
2.Thời hạn tuyển: 
3.Mô tả công việc: 
 
- 
- 
- 
- 
4. Yêu cầu trình độ, kỹ năng: 

- Khả năng chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên nghành: ngoại thương, ngoại ngữ ( Anh), 
thương mại, kinh tế, ngoại giao, marketing, vận tải, luật hoặc các ngành nghề khác có lien quan đến đại lý 
vận tải hoặc XNK hàng hóa. 
- Khả năng tiếng Việt: Nói, viết diễn đạt được suy nghĩ mạch lạc. Viết ở mức độ soạn thảo văn bản. 
- Khả năng ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh. Nói, viết ở mức độ giao dịch, đàm phán, soạn thảo văn bản. 
Trình độ văn bẳng C. 
- Khả năng tin học: Trình độ tin học văn phòng; sử dụng thành thạo các phần mềm văn bản, bảng tính, 
trình diễn, internet, thư điện tử. Trình độ văn bằng B. 
- Tố chất cá nhân: Có khả năng làm việc độc lập, tự học tập để phát triển, chịu được công việc có sức ép. 
 

5. Yêu cầu khác: 
- Có nơi ở ổn định tại Hà Nội. 
- Có phương tiện đi lại cá nhân bằng xe máy. 
- Ưu tiên người có kinh nghiệm. 
 

6. Thông báo về thủ tục: 
- Ứng viên liên hệ trong giờ hành chính nếu cần hướng dẫn thêm về hồ sơ dự tuyển, hỏi thêm thong tin về 
công việc dự tuyển hoặc để nộp hồ sơ. 
- Ngày làm việc: Từ thứ đến thứ  sáu, trừ các ngày nghỉ lễ. 
 Giờ làm việc:  08:00 – 12:00 

13:00 – 17:30 
 

- Người liên hệ: Chị Đặng Thị Lệ 
              P. Kế toán – Tổng hợp. 
            Tầng 3, số 206 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. 
            ĐT: (04) 3944 0479 
            Email:	  accounting@flatworld.vn	  	   

 


