
Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cổ phần Dịch vụ - Vận Tải Dầu khí Cửu Long 
Hạn nộp hồ sơ: 5/5/2018 

Mức lương: trên 30 triệu/tháng 

Kinh nghiệm: Trên 5 năm 

Yêu cầu bằng cấp: Đại học 

Số lượng cần tuyển: 1 

Ngành nghề: Hàng hải 
Địa điểm làm việc: Việc làm tại TP HCM 

Chức vụ: Quản lý cấp cao/Quản lý điều hành 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Thời gian thử việc: 2 tháng 

Yêu cầu giới tính: Nam 

Yêu cầu độ tuổi: trên 32 tuổi 

Thông tin tuyển dụng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Dịch vụ - Vận Tải 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Xây dựng mục tiêu và các kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực vận tải viễn dương, đường thủy nội địa và vận tải đường 
bộ, tạo ra sự khác biệt so với đối thủ, thu hút được nhiều đối tác lớn nhằm đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần lớn trong lĩnh 
vực vận tải; 
- Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch theo tiến độ từng tháng, quý, năm; 
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; 
- Chỉ đạo công tác tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo, tìm kiếm khách hàng; 
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty; 
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT/ cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty; 
- Thực hiện các công việc khác theo phân công nhiệm vụ của HĐQT; 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nghỉ phép năm, 
team bulding. 
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 
-Được tham gia các khoá đào tạo học tập tuỳ thuộc vào yêu cầu của công việc… 
- Rất nhiều chính sách đãi ngộ khác dành riêng cho CEO 

YÊU CẦU KHÁC 
- Đại học Chuyên ngành: Hàng hải 
- Có kinh nghiệm trong quản lý điều hành vận tải biển trên 5 năm 
- Đã từng tham gia quản lý Vetting khối tàu TANKER trên 5 năm 
- Đã từng đảm nhận ít nhất các vị trí từ Trưởng Phòng trở lên hoặc tương đương tại các Công ty vận tải lớn, có kinh 
nghiệm quản lý, vận hành dự án liên quan đến dịch vụ vận tải biển 
- Nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành, công ước quốc tế liên quan đến tàu biển… 
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 
- Kỹ năng điều hành, quản lý nhân viên. 
- Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, đặc biệt trong quá trình triển khai dự án. 
- Khả năng định hướng tầm nhìn. 
- Khả năng thiết lập và duy trì được mối quan hệ 
- Khả năng nắm bắt, tư duy công việc nhanh nhạy, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc - khoa học. 
- Trung thực, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt. 
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, tổng hợp, thuyết trình, thương lượng. 
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực và cường độ cao 
trong công việc và có thể đi công tác thường xuyên và dài ngày. 
 
HẠN NỘP HỒ SƠ: 5/5/2018 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:  
                                                                                                         
Ms Linh – Phòng 01, Tầng 08, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2 Phường 15, Quận 11, TP HCM 


