
 
 

CRAFT LINK là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và công bằng thương mại của 

Việt Nam. CRAFT LINK hoạt động với mục đích trợ giúp các nhóm dân tộc thiểu số, các 

nhóm làng nghề và các nhóm khuyết tật khôi phục nền văn hóa truyền thống và tăng 

thêm thu nhập cho thợ thủ công nghèo.  

 

Hiện tại Craft Link cần tuyển: 

- 01 Cán bộ Giám sát Xuất khẩu (Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn) 

 

Yêu cầu: 

Ứng viên Nữ, tuổi từ 25-45  

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (Hệ chính quy, ưu tiên Chuyên      

ngành Kinh tế Ngoại thương) 

Kiến thức chuyên môn:  

- Kiến thức về Kinh tế ngoại thương: chuẩn mực thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, 

vận tải quốc tế ... 

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, vận tải 

quốc tế ...            

Kỹ năng chuyên môn:   

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo 4 kỹ năng (Tương đương tối thiểu 

IELTS 6.5) 

      -     Kỹ năng giao dịch thương mại điện tử tốt/ Sử dụng thành thạo phần mềm 

Microsoft, Word, Excel, Powerpoint, chỉnh sửa ảnh... 

      -     Kỹ năng tính toán, phân tích, tổng hợp, báo cáo ...  

Kỹ năng bổ trợ:  

      - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục 

      - Kỹ năng làm việc nhóm 

      - Kỹ năng quản lý rủi ro 

      - Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ         

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu (Ưu tiên đặc biệt 

các ứng viên có kiến thức và hiểu biết về các mặt hàng thủ công, hàng quà tặng) 

Phẩm chất:  
- Hợp tác, tiến thủ, tôn trọng 

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc 

- Dễ hòa đồng với các đối tượng thuộc các nền văn hóa khác nhau. 

  

Hồ sơ: Gồm đơn xin việc, CV có ảnh và photo các bằng cấp liên quan. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tài chính Nhân sự, Trung tâm Craft Link, 51 Văn miếu, Hà 

nội. (Tel: 024 37336101 máy lẻ 10 hoặc 14; Email: craftlink@fpt.vn) 

Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 16/05/2019  


