
 
 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

x Toàn thời gian  Bán thời gian  Thực tập sinh 

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

1. Tên đơn vị: Công Ty TNHH TM & DV Song Bình  

2. Địa chỉ: 85 Thăng Long, Phường 04, Q. Tân Bình, Tp HCM 

3. Điện thoại: 84 28 39990720 – Tổng đài miễn cước: 1800 54 54 80 

4. Website: www.sbplogistics.com 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

5. Công việc/chức danh: Nhân viên lễ tân 

6. Số lượng: 02  

 

Mô tả công việc:  

- Trực quầy lễ tân & hướng dẫn khách đến liên hệ công tác. 

- Trực điện thoại, nhận cuộc gọi & trả lời cuộc gọi, kết nối điện thoại cho phòng ban 

liên quan 

- Đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ, các báo cáo hành chính 

- Nhận và chuyển phát thư, hàng hóa, tài liệu đến các bộ phận phòng ban liên quan; 

- Quản lý phòng họp, Sắp xếp lịch họp  

- Chuẩn bị trà nước và hướng dẫn khách khi có khách đến liên hệ công tác. 

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện của Công ty 

- Hỗ trợ một số công việc hành chánh nhân sự. 

- Nội dung công việc cụ thể: trao đổi khi phỏng vấn 

 

Địa điểm làm việc: Q. Tân Bình, Tp HCM                                 

Thu nhập, điều kiện làm việc: 

- Mức lương: Thỏa thuận 

- Điều kiện làm việc: tuân thủ theo qui định của luật lao động Việt Nam hiện hành.  

 

7. Yêu cầu ứng viên:  
- Nữ độ tuổi từ 20-30, có ngoại hình ưa nhìn (khuôn mặt 
xinh, có nụ cười là một lợi thế); 
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 
- Biết sử dụng tin học văn phòng 
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt trong công việc 
- Có khả năng giao tiếp, giọng nói tốt, rõ, yêu thích công 
việc trong lĩnh vực hành chính; 
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty; 



C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ 

 

8. Hồ sơ gồm: 

• Sơ yếu lý lịch (tiếng việt) 

• Chứng minh thư, hộ khẩu (sao y) 

• Giấy khám sức khỏe 

• Đơn ứng tuyển, ghi rõ vị trí ứng tuyển 

• Bằng cấp (bản sao, không cần công chứng) 

• 2 ảnh 4*6 phông trắng 

9. Nộp hồ sơ: 

• Thời hạn: 30/09/2019 

• Phương thức nộp: Email (loan.tran@sbplogistics.com) hoặc trực tiếp tại văn phòng. 

10. Thông tin liên hệ: 

• Họ tên: Trần Thanh Loan 

• Địa chỉ: Công Ty Song Bình – 85 Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình, TPHCM 

• Di động: 0919 787 138 

• Email: loan.tran@sbplogistics.com 

 

Đại diện đơn vị ký tên & đóng dấu 
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