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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG 

(Kinh Doanh Chế Phẩm Vi Sinh Nhật Bản Dùng Trong Nuôi Tôm) 

 

I. ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH BIO XANH. 

Địa chỉ: Lô 4, đường số 11, Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM, Ấp 1, Xã Phạm 
Văn Cội, H. Củ Chi, TP. HCM. 

Lĩnh vực hoạt động (nếu có): Công ty TNHH BioXanh chuyên sản xuất, chuyển giao, ứng 
dụng công nghệ cao của các nước như: Nhật Bản, Đức, Israel,… vào việc nuôi trồng thủy sản,…. 
Sản phẩm của công ty là: các chế phẩm sinh học, các thiết bị công nghệ cao… nhằm hướng đến 

một ngành nuôi trồng thủy sản bền vững. Sản phẩm tạo ra là tôm sạch, cá sạch. Giúp giảm chi 
phí, giảm rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận cho nông dân. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

* Số lượng và nơi làm việc:  

- Số lượng: 10 người.  

- Giới tính: không phân biệt. 

- Nơi làm việc: Ứng viên có thể chọn 1 trong các tỉnh có nuôi tôm thịt ở Miền Tây Nam Bộ để 
làm việc. 

* Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

* Cấp bậc: 

- Mới tốt nghiệp / Thực tập sinh 

- Hoặc đã có kinh nghiệm 

* Yêu cầu công việc:  

- Có xe gắn máy. 

- Có kiến thức về kinh doanh  

- Có khả năng làm việc nhóm  

- Kỹ năng lập, tổ chức và thực hiện kế hoạch.  

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. 

- Chịu khó - nhiệt tình với công việc  

- Chủ động và cầu tiến.  

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Không phân biệt ngành nghề. 

* Mô tả công việc:  

- Công việc đòi hỏi đi ngoài thị trường toàn thời gian. 

- Giới thiệu sản phẩm vi sinh công nghệ cao Nhật Bản đến với khách hàng nuôi tôm, nhà phân 
phối,… 

- Ứng viên được chọn địa bàn làm việc ở các tỉnh có nuôi tôm 

- Chăm sóc khách hàng hiện có, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.  

- Báo cáo công việc theo kế hoạch: Ngày/Tuần/Tháng/Quý 

* Quyền lợi/thu nhập:  

- Được đào tạo theo quy chế đào tạo của công ty 

- Được tiếp cận với công nghệ mới, được làm việc với các chuyên gia nước ngoài. 
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- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết. 

- Được phụ cấp, lương thưởng theo quy định chung của công ty 

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao 

- Cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

* Mức lương: Lương cơ bản từ 10tr (+ hoa hồng theo doanh số) 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN 

* Nơi liên hệ, đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Trường Đại học Trà Vinh  

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh 

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (+247) 

* Hình thức đăng ký: Nộp CV bằng file pdf mô tả chi tiết thông tin cá nhân và quá trình từng 
công tác, gửi về email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn 

Tiêu đề email ghi rõ: “Họ tên” – “Vị trí ứng tuyển” – “Công ty/Đơn vị ứng tuyển”. 

* Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 30/11/2022 
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