NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SSHIP
DÀNH CHO ĐỐI TÁC XE MÁY

Công Nghệ Vận Chuyển

1

Sản phẩm của Công ty CP Công nghệ Chia sẻ
Việt nam (sGlobal)

2

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây mới
nhất trên điện thoại thông minh

3

Tối ưu để nhanh chóng kết nối đơn hàng với
người vận chuyển

Được nhận nhiều
đơn cùng một lúc
để tối ưu cung
đường

Không cần phải
đến công ty, linh
hoạt lựa chọn thời
gian làm việc

Đảm bảo an toàn về
người thuê vận
chuyển và hàng hóa
thuê vận chuyển

Không phải ứng
tiền, đảm bảo về số
lượng đơn hàng lớn

Công Nghệ Vận Chuyển

Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Chia sẻ Việt Nam
Tên viết tắt

SGLOBAL.,JSC

Trụ sở chính

Tầng 6, Số 7, Tôn Thất Thuyết, Quận
Cầu Giấy, HN

Website

http://sship.vn; http://laixe.sship.vn

Fanpage

https://facebook.com/laixe.sship.vn

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

Công Nghệ Vận Chuyển

Chỉ cần cầm smartphone trên tay, dù ở bất kì
nơi đâu bạn đều có thể nhận đơn trên hệ thống
mà không cần phải đến công ty

1

Bạn là lao động tự do chưa có việc làm! Hay là
dân văn phòng, nhân viên kinh doanh, sinh
viên… có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Bạn muốn tận dụng thời gian chết đó để kiếm
thêm thu nhập!!!
Với sShip,bạn có thể hoàn toàn được chủ động
về mặt thời gian khi làm việc tại đây.
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sShip cam kết với đối tác về nguồn gốc hàng
hóa rõ ràng - đảm bảo tính hợp pháp về mặt
pháp luật.
KHÔNG BỊ lừa, bùng tiền, hàng cấm...
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Nhận nhiều đơn cùng 1 lúc
Không hạn chế số lượng đơn nhận trong 1
ngày, miễn sao bạn đảm bảo về mặt hàng hóa,
cũng như quy định về thời gian giao - nhận.
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Bạn lo lắng liệu sShip có nhiều đơn cho bạn
chạy? có đảm bảo thu nhập hay không? Hãy
đừng bận tâm tới điều đó.
Đơn hàng trên hệ thống sẽ được đẩy lên liên tục
và thường xuyên. Số lượng đơn hàng trong 1
ngày, 1 tuần hay 1 tháng, phía công ty sẽ đảm
bảo và tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn nhận
được nhiều đơn nhất.
sShip có nhiều đối tác thương mại điện tử với
nhiều đơn hàng lớn được phân theo lô (10 đơn/
tuyến) và được ghép tuyến sẵn thuận tiện việc
vận chuyển.

Bạn cứ việc chạy ship!
Còn mọi thứ hãy để
sShip lo!!!
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Khi làm việc tại sShip bạn không phải ứng trước
tiền hàng cho khách. Đây chính là sự khác biệt
với ship hàng truyền thống bên ngoài.
$

$

$

Bạn chỉ việc đến các shop, cửa hàng … lấy hàng,
sau đó thu trực tiếp tiền hàng (COD) từ khách để
nộp về công ty. Còn việc chi trả cho khách như
thế nào phía sShip sẽ lo liệu.
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Công Nghệ Vận Chuyển

THU NHẬP

Tùy thuộc vào số đơn trung bình
theo ngày trong tuần (6 ngày)
bạn sẽ được hưởng số phần trăm
trên tổng phí ship

N˜80

28

Dưới 5 đơn

70%

Từ 5-7 đơn

75%

Từ 8-13 đơn

80%

Trên 13 đơn

85%

Giả sử 1 đơn có ship là 30.000đ bạn đảm bảo
trên 8 đơn thì phí ship bạn được nhận:
80%*30.000 = 24.000đ

Số đơn để tính tỉ lệ phần trăm được hưởng
theo tuần (tính từ thứ 4 tuần này đến thứ 3
tuần sau)

Lương Tuần1 = % Tuần1 * Tổng phí ship Tuần1
Lương Tuần2 = % Tuần2 * Tổng phí ship Tuần2
Lương Tuần3 = % Tuần3 * Tổng phí ship Tuần3
Lương Tuần4 = % Tuần4 * Tổng phí ship Tuần4

Tổng lương/tháng = Lương Tuần1+
Lương Tuần2+ Lương Tuần3+ Lương
Tuần4

Để khuyến khích khả năng làm việc của người
vận chuyển
Đạt 100 đơn/ 1 tuần => Thưởng 100.000đ

N˜80

28

Đăng kí đi làm
rơi vào các
ngày 1 đến 14

Ngày nhận lương là mùng
5 tháng sau

Đăng kí đi làm
rơi vào các
ngày 15 đến 30

Ngày nhận lương là 20
tháng sau

Tiền lương sẽ được công ty trả đúng ngày thông qua tài
khoản ngân hàng, hoặc bạn có thể lấy lương trực tiếp tại
công ty. Nếu có bất kì thắc mắc nào về lương, công ty sẽ
gửi bảng lương rõ ràng cho bạn.

HỒ SƠ
THAM GIA
1

Ảnh chụp chứng minh thư (2 mặt)

2

Ảnh chụp đăng kí xe máy (2 mặt)

3

Ảnh chụp bằng Lái xe (2 mặt)

4

Ảnh chụp sổ hộ khẩu (2 mặt)

5

Giấy xác nhận nhân sự (bổ sung sau 1 tháng đi làm)

Nộp tiền ký quỹ

• Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tối thiểu 2 triệu để
đảm bảo đơn hàng. Tránh tình trạng bị bùng hàng và lấy
tiền thu được sử dụng vào mục đích cá nhân
• Hoặc nộp tiền mặt tối thiểu 1 triệu + đặt cọc đăng kí xe
máy (bằng lái xe máy) bạn được thêm 2 triệu => Tổng số
tiền bạn có là 3 triệu trong tài khoản để nhận đơn hàng
trên hệ thống

• Khi lên trực tiếp công ty nộp tiền ký quỹ chúng tôi sẽ
cấp cho bạn 1 phiếu thu đóng dấu công ty
• Nếu chuyển khoản qua ngân hàng sẽ có hóa đơn điện
tử, chứng minh bạn đã để lại tiền tại công ty. Phía công
ty sẽ scan gửi phiếu xác nhận đã nhận tiền qua ngân
hàng cho bạn qua Zalo hoặc bạn có thể đến trực tiếp
văn phòng sShip để lấy phiếu xác nhận

• Số tiền ký quỹ sẽ được hiển thị trong “Tài khoản sShip”
trên ứng dụng
• Trên phần mềm bạn có thể kiểm soát mọi thông tin về
tài khoản của bạn

Công ty sẽ hoàn trả tiền ký quỹ cho bạn khi không còn nhu
cầu đi làm, cụ thể như sau:
• Nghỉ báo trước 7 ngày
• Ngày nhận tiền ký quỹ sẽ được hoàn lại sau 2 ngày nhận
lương, ví dụ: Ngày nhận lương của bạn vào mùng 5 thì
mùng 7 công ty thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền ký quỹ
theo đúng thời gian đã quy định.

$

$

$

THU-NỘP
COD, PHÍ SHIP

Tất cả những đơn hàng của công ty bạn phải thu tiền hàng, phí ship trực
tiếp từ khách hàng. Chính vì vậy, sau khi kết thúc quá trình giao hàng bạn
phải nộp tiền ( cả tiền hàng và tiền ship) về công ty trong ngày hoặc chậm
nhất là 10h00 sáng ngày hôm sau.

Tại sao phải nộp lại COD:
• Liên quan trực tiếp tới tiền hàng của khách.
• Bạn không phải ứng, mà chỉ việc đến nhận - giao - thu tiền từ khách
• Phía công ty sử dụng phương án chuyển khoản cho khách hàng.
• Tránh bị khách phàn nàn về dịch vụ

• Nộp trực tiếp tại văn phòng công ty (nếu gần công ty)
• Chuyển khoản trực tiếp tại các điểm giao dịch ngân hàng techcombank
(không mất phí) . Ứng dụng sẽ hỗ trợ tìm điạ chỉ giao dịch nộp tiền gần
nơi bạn đang đứng nhất.
• Chuyển qua dịch vụ internet banking ( không mất phí).

Công Nghệ Vận Chuyển

ĐĂNG KÝ ĐI LÀM
Chụp đầy đủ giấy tờ gửi qua Zalo “ Shipper xe máy”

Chuyển tiền ký quỹ qua tài khoản của công ty

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ
Chia sẻ Việt Nam
Số tài khoản: 19129496987555
Chi nhánh: Đông đô

sShip sẽ kích hoạt tài khoản cho tài xế

Bạn sẽ được gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm,
quy trình giao hàng qua Zalo và làm bài kiểm tra

Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua:
SĐT: 01295.636.160
Zalo “shipper xe máy"

