THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN
Công ty CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC) có nhu cầu tuyển nhân viên cho vị trí
sau:
NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ HÀNG HÓA ( 15 nam)
 Mô tả công việc:
- Thực hiện các nghiệp vụ khai thác/phục vụ hàng hóa tại nhà ga hàng hóa hàng không
SCSC theo quy trình phục vụ do công ty ban hành và theo các quy định của các hãng
hàng không, đại lý giao nhận, hải quan và nhà chức trách sân bay, bao gồm:
+ Nghiệp vụ khai thác phục vụ hàng xuất khẩu (khai thác hiện trường, khai thác tài liệu
chứng từ chuyến bay)
+ nghiệp vụ khai thác phục vụ hàng nhập khẩu (khai thác hiện trường, khai thác tài liệu
chứng từ chuyến bay)
 Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp PTTH trở lên (ưu tiên trung cấp nghề, cao đẳng, đại học).
- Trình độ tiếng Anh: tương đương TOEIC 350 trở lên
- Sức khoẻ tốt, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực trong công việc, sẵn
sàng làm việc theo ca, ưu tiên có hộ khẩu tại tp. HCM, tuổi dưới 35.
- Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ hàng hóa do công ty tổ chức.
 Thông tin đào tạo nghiệp vụ phục vụ hàng hóa:
- Công ty sẽ tổ chức khóa đào tạo về nghiệp vụ phục vụ hàng hóa cho ứng viên dự tuyển.
- Thời gian đào tạo dự kiến 15 ngày (10 ngày học tập trung 2 buổi/ngày, các ngày còn lại
ôn tập và thi). Lịch học cụ thể sẽ được thông báo khi ứng viên nộp hồ sơ.
- Nội dung đào tạo: kiến thức chung hàng không, phục vụ hàng hóa cơ bản, hàng nguy
hiểm cat.7/8
- Địa điểm đào tạo:
Công ty CP DV Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC)
30 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
 Thông tin khác:
- Chỉ phỏng vấn tuyển chọn ứng viên thi đạt yêu cầu khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ
hàng hóa.
- Nơi làm việc: 30 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Thời gian thử việc: 1-2 tháng
- Lương cơ bản: 6.600.000 đồng/tháng.
- Lương hiệu quả công việc: theo mức độ hoàn thành công việc được đánh giá định kỳ 2
lần/năm
- Mức lương thử việc: 85% lương cơ bản
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp xăng xe, các chế độ khác: theo quy định của công ty.
HỒ SƠ GỒM :
- Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch ghi rõ các thông tin cá nhân và quá trình làm việc, học tập
(trong vòng ít nhất 05 năm)
- Hộ khẩu thường trú/tạm trú, CMND và các bằng cấp có liên quan (bản sao)
- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ quan y tế.
- Giấy xác nhận hạnh kiểm, giấy xác nhận lý lịch tư pháp (có thể bổ sung sau khi được
tuyển)
HỒ SƠ GỬI VỀ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ:
30 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình,TP.HCM
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