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THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2021 

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2021 

Công Ty TNHH Paris Logistics (PARIS LOGISTICS) nhà cung cấp giải logistics về các lĩnh vực: 

- Thủ tục Hải Quan 

- Vận tải nội địa 

- Vận tải Quốc tế 

- Cho thuê kho bãi 

- Vận tải hàng đông lạnh 

- Hàng dự án 

Nhằm đẩy mạnh hợp tác và tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có môi trường làm việc năng động, 

Paris Logistics xin gửi Quý nhà trường thông tin tuyển dụng nhân sự Quý III năm 2021 như sau: 

1. Sinh viên Call Telephone/Part-time (Số lượng: 15 bạn) 

2. Thực Tập Sinh Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Số lượng: 15 bạn) 

Mô tả công việc: 

1. Ví trí Call Telephone/Part-time/Fulltime 

- Gọi điện thoại theo data công ty có sẵn 

- Update tiến độ công việc mỗi ngày cho Trưởng Phòng 

- Được công ty cung cấp máy tính và điện thoại 

- Lương: 20.000 VND/giờ  + bonus 500.000 VND/hợp đồng 

- Làm theo ca: Sáng / Chiều từ thứ 2 đến thứ 7 

 

2. Vị trí Thực tập sinh Kinh doanh Xuất nhập khẩu: 

- Thực tập sinh kinh doanh: Chủ động tìm và liên hệ khách hàng, giới thiệu dịch vụ công ty 

cho khách hàng 

- Được hỗ trợ mộc, số liệu cho báo cáo tốt nghiệp 

- Được chia profit trên từng lô hàng khi có khách hàng 

- Được tranning nghiệp vụ 

- Được gặp trực tiếp khách hàng 

- Ưu tiên ứng viên chịu khó, ham học hỏi 

Văn phòng làm việc tại: Lầu 4, số 144 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi vào email: hr@parislogistics.com.vn (Mr. Nam) – 0903.09.21.03 
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