
 

Công ty TNHH UPSWAY       

Trụ sở chính: Phố Novorosiskaia 22A TP Krasnodar. LB Nga 

Quy mô công ty: 1000- 1499 người 

__________________________________________________________________ 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Mã số: UP1501: 2nv 

Vị trí tuyển dụng:  

Trình độ học vấn:  

........... Yêu cầu chung: 

    

    

    

    

   

 

    

 

Mô tả công việc: 

 

Phân tích hàng hóa.      

Đại học hoặc trên Đại học, tốt nghiệp tại Nga. 

Tiếng Việt tốt. 

Tiếng Nga: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).  

Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm tài chính kế 

toán thông dụng, ưu tiên những ứng viên sử dụng thành thạo 

chương trình kế toán 1C.      

Hiểu biết về thương mại (kinh doanh bán lẻ, bán sỉ).  

Sức khỏe tốt.       

Biết cách tổ chức công việc.      

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.   

Thông minh, trung thực và có tính sáng tạo.    

Được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 
 

Mã số: UP1502: 2nv 

Vị trí tuyển dụng:  

Trình độ học vấn:  

........... Yêu cầu chung: 

    

    

    

    

   

 

Phân tích thị trường.      

Đại học hoặc trên Đại học, tốt nghiệp tại Nga. 

Tiếng Việt tốt. 

Tiếng Nga: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).  

Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm tài chính kế 

toán thông dụng, ưu tiên những ứng viên sử dụng thành thạo 

chương trình kế toán 1C.      

Hiểu biết về thị trường Nga.  

Sức khỏe tốt.       



 

    

 

Mô tả công việc: 

Biết cách tổ chức công việc.      

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.   

Thông minh, trung thực và có tính sáng tạo.    

Được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 

Mã số: UP1503: 2nv 

Vị trí tuyển dụng:  

Trình độ học vấn:  

........... Yêu cầu chung: 

   

   

 

    

 

 

 

Mô tả công việc: 
 

 

Marketing lĩnh vực thời trang, thực phẩm.    

Đại học hoặc trên Đại học, tốt nghiệp tại Nga. 

Tiếng Việt tốt. 

Tiếng Nga: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).  

Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm thiết kế thời 

trang. Hiểu biết về internet, marketing online.  

Sức khỏe tốt.       

Biết cách tổ chức công việc.      

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.   

Thông minh, trung thực và có tính sáng tạo.    

Được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 

Mã số: UP1504: 5nv 

Vị trí tuyển dụng:  

Trình độ học vấn:  

........... Yêu cầu chung: 

    

    

    

  

   

 

   

 

  Mô tả công việc: 
 

 

Nhân viên quản lý vùng.    

Đại học hoặc trên Đại học, tốt nghiệp tại Nga. 

Tiếng Việt tốt. 

Tiếng Nga: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).  

Biết quản lý nhân sự, huấn luyện nhân viên bán hàng và biết 

lái xe.   

Sức khỏe tốt, có thể đi lại thường xuyên.    

Biết cách tổ chức công việc.      

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.   

Thông minh, trung thực và có tính sáng tạo.    

Được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 

Mã số: UP1505: 1nv 

Vị trí tuyển dụng:  

Trình độ học vấn:  

 

Kế toán kho.    

Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán. 



........... Yêu cầu chung: 

    

    

     

   

 

   

 

  Mô tả công việc: 
 

Tiếng Việt tốt. 

Tiếng Nga: Thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).  

Am hiểu về kế toán và quản trị kế toán, kinh nghiệm làm  

việc trong lĩnh vực kế toán từ 5 năm trở lên.   

Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và 

thông tin kế toán, báo cáo theo yêu cầu.    

Biết cách tổ chức công việc.      

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.   

Thông minh, trung thực và có tính sáng tạo.    

Được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty UPSWAY là công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Kinh doanh bán sỉ, bán lẻ, Bất động 

sản, Xây dựng, Sản xuất…với quy mô lớn hoạt động trên thị trường LB Nga. Với hệ thống gồm gần 

200 trung tâm thương mại,  siêu thị, cửa hàng hiện diện rộng khắp LB Nga, luôn đem đến những sản 

phẩm uy tín, chất lượng với giá thành hợp lý  đã trở thành địa chỉ quen thuộc và ưu thích của các 

bạn hàng và người dân Nga. 

 UPSWAY tự hào xây dựng được nền văn hóa mang bản sắc riêng, mang đậm tính nhân văn, 

tình thân ái, tinh thần kỷ luật, được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không mệt mỏi 

của tập thể Cán bộ Nhân viên. Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay văn hóa UPSWAY 

đã trở thành một tài sản quý báu, là niềm tự hào của những con người mang bên mình biểu tượng 

cánh chim Việt Nam.  

 UPSWAY đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, luôn chào đón tất cả 

các ứng viên - những người đang tâm huyết tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, 

công bằng và thân thiện. UPSWAY sẽ là nơi bạn được tự do sáng tạo, phát huy tối đa khả năng 

chuyên môn và hiểu biết xã hội. Với chính sách lương, thưởng và chế độ đãi ngộ đặc biệt hấp dẫn, 

UPSWAY mong muốn “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút nhân lực tài giỏi và giữ chân họ gắn bó lâu dài. 

NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG 

Chính sách ưu đãi chung: Công ty đảm bảo mặt pháp lý về khẩu (quyền định cư) đảm bảo mọi chi 

phí, ăn, ở, đi lại, thưởng theo định kỳ, thưởng phép về Việt Nam thăm gia đình.  

Ưu tiên: Những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, công ty lớn của Nga và nước 

ngoài.          

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:          

- Bản khai dự tuyển    theo mẫu  

- Hộ chiếu, CMTND     bản scan 



- Bằng Đại học và trên Đại học  bản scan   

- Bản điểm Đại học hoặc trên Đại học    bản scan  

- Ảnh mầu 4X6        

Hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng:  

Liên hệ với công ty qua điện thoại hoặc email để tìm hiểu thêm thông 

tin dự tuyển và nhận bản khai mẫu dự tuyển qua email.  

Liên hệ phòng nhân sự công ty UPSWAY: 

- Điện thoại: 7-916-919-99-99 

- Email: nhansu@mail.ru. 

 


