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CÔNG TY TNHH KẾT NỐI HẢI SẢN MEKONG 

 

 
BẢNG MÔ TẢ 

CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN 

KINH DOANH QUỐC TẾ 

 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành:  

 

 

I. Nhiệm vụ chính 

– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên thị trường quốc tế 

– Chăm sóc khách hàng hiện có của Công ty 

– Lên hợp đồng ngoại thương với khách hàng. 

– Tiếp đón khách hàng quốc tế khi họ có nhu cầu đến thăm Công ty và các nhà máy chế biến 

– Tham dự các Hội chợ chuyên ngành thực phẩm Quốc tế mà công ty tham dự hàng năm như: 

Seafood Expo Global (Brussels), Seafex Dubai,  VIETFISH, China Fisheries and Seafood 

Expo, Seoul Food and Hotel… 

 

II. Quyền hạn và quyền lợi khi làm việc 

– Mức lương cơ bản: thoả thuận 

– Thưởng: thưởng % lợi nhuận trên mỗi đơn hàng theo quy định Công ty. 

– Chế độ: Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật. 

– Phúc lợi: Tiền thưởng; Chăm sóc sức khỏe; Nghỉ phép có lương. 

– Phụ cấp: theo quy định Công ty 

– Được Công ty cử đi đào tạo các khóa học chuyên ngành về Kinh doanh, Bán hàng, Quản 

trị… 

– Được làm việc tại môi trường năng động, cởi mở và tạo mọi cơ hội cho nhân viên thăng tiến 

và phát triển nghề nghiệp. 

– Được xem xét tăng lương nhanh chóng theo hiệu quả làm việc thực tế. 

 

III. Yêu cầu trình độ và các kỹ năng thực hiện công việc: 

–  Tuổi từ 22 đến 30. 

– Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương / Kinh tế / Ngôn ngữ Anh, hoặc 

chuyên ngành khác và cảm thấy đặc biệt phù hợp với vị trí công việc. 

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế. 
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– Nhạy bén, có tư duy tích cực và yêu thích công việc kinh doanh. 

Ngoại Ng : 

Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung lưu loát. Biết thêm các ngoại ngữ khác là một lợi thế 

 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

BAN TUYỂN DỤNG – MEKONG SEAFOOD CONNECTION 

Số 9 đường 15, Khu dân cư Khang Điền, Khu phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM. 

Tel: (+84) 28 6280 5407 - ext: 115    Mobile: (+84) 977 706 365 

Zalo/WhatsApp:  (+84) 906486183  Email: tuyendung@mekseaconnection.com 


