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Số:        /TB-TTDVVL Lạng Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công ty TNHH Shopee 

Expresscần tuyển các vị trí sau: 

I. Vị trí tuyển dụng 

1. Nhân viên kho phân loại 

- Số lượng: 200 người; Giới tính: Nam/ Nữ; 

- Độ tuổi: từ 18-40 tuổi; Trình độ từ THCS trở lên; 

- Yêu cầu ứng viên biết sử dụng smatphone. Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực 

công việc và có thể làm ca đêm; 

- Thời gian làm việc: theo ca. 

2. Trưởng nhóm kho phân loại 

- Số lượng: 10 người; Giới tính: Nam/ Nữ; 

- Độ tuổi: 18-35 tuổi; Trình Độ: THPT trở lên; 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý; 

- Tin học: Có khả năng sử dụng word, excel, biết xử lý và phân tích số liệu; 

- Yêu cầu ứng viên có hiểu biết về vận hành kho sort hàng. Có khả năng làm việc 

nhóm, độc lập tốt trong môi trường nhanh và năng động. Có kinh nghiệm về việc quản lý, 

xử lý và phân tích số liệu; 

- Thời gian làm việc: theo ca. 

II. Quyền lợi 

- Được trang bị laptop ( tuỳ theo nhu cầu công việc), công cụ làm việc; 

- Có lương tháng 13. Có phụ cấp tiền cơm; 

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, hỗ trợ covid; 

- Chế độ 14 ngày phép/ năm và 6 ngày phép bệnh/ năm; 

- Có thời gian làm việc tối thiểu 6 tháng; 

- Chính sách đào tạo, lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng. Được hỗ trợ học 

phí nâng cao tay nghề; 

- Được quyền ứng cử hoặc được Supervisor đề cử đánh giá xem xét lên vị trí cao 

hơn với các tiêu chí tương đương cho từng vị trí; 

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được hưởng chính sách đặc biệt từ 

shopee ( voucher, quà tặng campaign, quà tết…). 



III. Địa điểm làm việc: Kho Shopee Express số 01 đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, 

Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng liên hệ để được hỗ 
trợ: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, 
Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.418 (Trong giờ hành chính từ 
thứ 2 - 6). 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, TT (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Phòng HC-QT (đăng tin); 

- Phòng TVGTVL,DN&BHTN (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vi Hoài Nam 
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