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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển

N

nv n

uyển g o kỹ t uật – P át tr ển t ị trường

dụng
C ứ vụ

Nhân viên

Yêu ầu g ớ tính

Đị đ ểm làm

1: Vũng Tàu-Đồng Nai (Xuyên Mộc, Châu đức, Sông Rây,

Yêu ầu độ tuổ

vệ

Xuân Lộc)

Nam

Không yêu
cầu

2: Tây Ninh
3: Bình Dương-Bình Phước
Mứ lương

Thỏa thuận

Số lượng tuyển

3 nhân viên

Hình t ứ

Toàn thời gian cố định

Kinh ng ệm

Không

Mô tả công

- Chuyển giao kỹ thuật trồng trọt bộ sản phẩm của công ty cho

vệ

nông dân ( ủ yếu dư

Bằng ấp tố t ểu

ấu, bắp nếp).

- Phát triển các sản phẩm của công ty ra khu vực được giao:
Trình diễn giống, tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng,...
- Quản lý hệ thống đại lý, thương lái, nông dân.
- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan
đến sản phẩm (đặc tính giống, tỷ lệ nảy mầm, kỹ thuật canh
tác,…) kịp thời.
- Tìm hiểu tình hình thị trường (diện tích, mùa vụ, tình hình đối
thủ, xu hướng PTTT,…) và đề xuất hướng giải quyết.
- Lập kế hoạch bán hàng và dự trù kinh phí năm.
- Xây dựng lực lượng nông dân nòng cốt.
- Báo cáo định kỳ tình hình thị trường.
Quyền lợ

Quyền lợi được hư ng: Theo quy định của Nhà nước: B X ,

đượ

B

ưởng

Yêu ầu khác

T, B TN,… lễ tết, tháng 13....

- Tốt nghiệp Trung cấp tr lên, chuyên nghành: Trồng trọt, Nông

Trung cấp
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nghiệp PTNT, BVTV, Nông học, Kinh tế Nông nghiệp hoặc các
nghành khác liên quan đến nông nghiệp.
- Biết sử dụng máy tính, các chương trình tin học văn phòng,
email, internet.
- Năng động, trung thực, nghiêm túc trong công việc.
- Tác phong nhanh nhẹn,chuyên nghiệp, có tính kỷ luật cao.
- Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng, làm hội
thảo ....
Ưu t n n

n v n ó k n ng ệm:

- Am hiểu về các các loại cây rau màu: dưa leo, khổ qua, bầu, bí
đao, bí đỏ, dưa hấu,...
- Có kinh nghiệm kinh doanh l nh vực nông nghiệp, giống cây
trồng.
Hồ sơ ứng tuyển vu lòng gử về:
tvhungbt@gmail.com
ĐT: 0168 304 4037 (KS Trần Việt ùng)
Hồ sơ khi đ

- Đơn xin việc

p ỏng vấn bao

- Sơ yếu lý lịch có công chứng

gồm

- Bảo sao CMND + hộ khẩu
- Giấy khám sức khỏe
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ

Hạn nộp HS:

30/06/2018

