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Thực tập sinh thu mua Logistics
Description
V?i vai trò là Th?c t?p sinh thu mua Logistics, b?n s? tìm ki?m nh?ng ??i tác
v?n t?i ch?t l??ng nh?t. ?? th?c hi?n t?t vai trò này, b?n s? c?n có t? duy phân tích
c?ng nh? k? n?ng giao ti?p t?t. Nh?ng ?ng viên thành công trong vai trò này s? có
kinh nghi?m chuyên sâu v? l?nh v?c v?n t?i ???ng b?, v?n chuy?n container và
kho bãi. B?n s? ph? trách nh?ng công vi?c sau:

Hiring organization
LOGIVAN

Employment Type
Intern

Date posted
September 29, 2021

Responsibilities
1. Tìm ki?m các ??i tác v?n t?i
Tìm ki?m các ??i tác v?n t?i ti?m n?ng trong c? s? d? li?u n?i b? c?a công
ty
Liên h? v?i các ??i tác ?? thông tin t?i h? v? nh?ng yêu c?u v? giá và d?ch
v? c?a LOGIVAN
Ki?m tra n?ng l?c c?a các ??i tác và thi?t l?p m?c ?? k? v?ng v?i h?
2. Phân tích & Qu?n lý
H??ng d?n tài x?/nhà xe bidding trên h? th?ng c?a Logivan
Thu th?p các ph?n h?i c?a tài x? và nhà xe v? vi?c s? d?ng app Logivan
H? tr? Procurement executive ?ánh giá n?ng l?c v?n hành, s? d?ng công
ngh?, t? l? ?áp ?ng xe c?a Logivan
L?u tr? các công vi?c và thông tin liên h? c?a các nhà cung c?p m?t cách
rõ ràng và chính xác vào h? th?ng n?i b? c?a công ty
Duy trì vi?c c?p nh?t h? s?, thông tin và hi?u su?t c?a nhà cung c?p
Tham gia vào các bu?i ?ào t?o nhóm
?óng góp và t?o d?ng v?n hóa làm vi?c hi?u su?t cao t?i LOGIVAN

Qualifications
Có ki?n th?c và kinh nghi?m th?c t?p trong ngành d?ch v? v?n t?i là m?t l?i
th?
Có k? n?ng trình bày thông tin rõ ràng
Có kh? n?ng l?u tr? các thông tin quan tr?ng m?t cách có t? ch?c
Có kh? n?ng gi?i quy?t v?n ?? m?t cách ch? ??ng
??m b?o vi?c th?c hành kinh doanh chuyên nghi?p và có ??o ??c
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