CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Lầu 2, 3,4,5,6 tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cần tuyển:
1. Vị trí tuyển dụng
: Quản lý phòng Kho Vận
Quản lý, giám sát, điều hành phòng Kho vận theo tiêu chuẩn GDP, GSP.
2. Số lượng: 01 nhân sự
3. Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Lê Minh xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.
4. Yêu cầu chung:
- Giới tính
: Nam, Nữ.
Ưu tiên: Nam
- Độ tuổi
: Dưới 45 tuổi
- Tốt nghiệp : Dược sĩ Đại học.
- Sức khỏe
: Tốt
- Kinh nghiệm, kỹ năng
+ Có kinh nghiệm từ 05-10 năm làm việc tãi các công ty Dược lớn.
+ Cẩn trọng, chi tiết.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao.
+ Có kỹ năng quản lý, điều hành và giám sát tốt.
+ Trung thực, có tinh thần cầu tiến
+ Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
- Vi tính
: Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh lưu loát, trình bày và viết tốt.
4. Yêu cầu về công việc:
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của phòng.
- Quản lý, thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của phòng.
- Xây dựng, kiểm soát hệ thống hàng hóa, chứng từ.
- Biết sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, hợp lý..
- Thực hiện xuất, nhập, tồn kho, bảo quản theo quy trình và theo đúng tiêu chuẩn GDP,
GSP, ISO.
- Tổ chức huấn luyện nhân viên về các hoạt động của phòng….
5. Lương: Thoả thuận
6. Hồ sơ dự tuyển gồm:
Đơn xin việc.
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 3 tháng).
Bằng cấp chuyên môn và liên quan (có công chứng).
Hộ khẩu hoặc KT3; CMND (có công chứng).
Giấy khám sức khỏe (không quá 3 tháng).
Giấy khai sinh (có sao lục)
Hình 3 x 4 (02 tấm)
* Hồ sơ dự tuyển gửi về:
Phòng TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
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Địa chỉ
: Lầu 2, 3,4,5,6 tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
Email
: tchc@codupha.com.vn
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/4/2017

