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Nhiệm vụ chính 

1. Báo giá và xử lý đơn hàng:  

-  Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn hàng từ nhân viên kinh doanh 

- Báo giá và hỗ trợ phòng kinh doanh về thông tin sản phẩm (nguyên liệu, kỹ thuật, thị 

trường…) 

2. Thu thập và tổng hợp thông tin:  

- Thu thập thông tin về Nhà cung cấp: thông tin chung của Nhà cung cấp, thông tin về 

người liên hệ, thông tin thanh toán. 

- Cập nhật và mở rộng hệ thống NCC.  

- Tổng hợp, cập nhật tình hình nguyên liệu và phân tích giá cả trên thị trường. 

3. Tìm kiếm và lựa chọn NCC:  

- Kiểm tra đơn đặt hàng và tìm kiếm NCC phù hợp, uy tín. 

- Cung cấp các thông tin về đơn hàng, giải quyết phát sinh trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. 

4. Kết hợp cùng các phòng ban để hỗ trợ phòng kinh doanh và thực hiện các công việc được 

giao. 

 

Yêu cầu trình độ 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 c u kinh nghiệm, c  kinh nghiệm là một lợi thế. 

– Nhạy bén, c  tư duy tích cực và yêu thích công việc kinh doanh. 



Ngo i 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 

 


