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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Công ty TNHH TM DV Diên Khánh với đội ngũ trên 100 kỹ sư giàu 

kinh  nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các mặt hàng phục vụ cho nuôi 

trồng Thủy sản, sản xuất Nông nghiệp và chăn nuôi thú y. 

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, hiện nay công ty đang cần 

tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:  

1. Vị trí tuyển dụng 

- Nhân viên Thị Trường Thuốc Chăn Nuôi Thú Y – SL: 10 người 

- Nhân viên KD thuốc BVTV, Phân bón    - SL: 8 người 

- Nhân viên KD thuốc thủy sản                     - SL: 6 người 

- Nhân viên văn phòng                                        – SL: 05 người 

2. Yêu cầu chung 

- Nam/nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Chăn nuôi thú 

y, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên 

ngành khác… 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển 

- Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý, triển khai 

và hoàn thành công việc 

- Năng động, có tinh thành trách nhiệm. 

3. Quyền lợi 

- Được hưởng đày đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao 

động: Tham gia BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép năm, lễ , 

Tết… 

- Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, tài liệu hỗ trợ công việc, 

tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm,… 

- Có cơ hội thăng tiến cao 

4. Thu nhập: Trên 7 triệu đồng/tháng 

 (Mức thu nhập sẽ thỏa thuận cụ thể trong quá trình phỏng vấn, tùy 

thuộc vào trình độ và kinh nghiệm làm việc của ứng viên). 

5. Liên hệ  

Phòng Hành Chính Nhân Sự - Chị Hồng 

ĐT: 028 3811 2002/2003/2004 hoặc 0933563351 

Email: dienkhanh.hcns@gmail.com/hongbtkh@gmail.com 

Lưu ý: Ứng viên không phải nộp bất cứ một khoản lệ phí nào. 

Tổng Giám Đốc 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lang  

http://www.dienkhanh.vn/
mailto:dienkhanh.hcns@gmail.com/hongbtkh@gmail.com

