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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Kính gở   Q   T       Q   T     T   

 

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. 

 

Do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh nên công ty chúng tôi đang tuyển vị trí:  

 

Nh   V ê  Thị T       
(K  h Doa h Chế Phẩ  V  S  h Nhật Bả   

Dùng Trong Nuôi Tôm) 
 

 Cấp bậc 
 

Mới tốt nghiệp / Thực tập sinh 

 Số l ợng và Nơ  Là  V ệc:  

 Số lượng: 15 người .  

 Giới tính: không phân biệt. 

 Nơi làm việc: Ứng viên có thể chọn 1 trong các tỉnh có nuôi tôm thịt  

hoặc trên phạm vi toàn quốc 

 

 Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

 Mức l ơ   

Lương cơ bản từ  8tr  (+ hoa hồng theo doanh số) 

 Q     lợ  
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 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. 

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

  ụ thể s  được trao đ i khi ph ng vấn 

 Mô tả công việc 

  Công việc đòi h i đi ngoài thị trường toàn thời gian. 

  Giới thiệu sản phẩm vi sinh công nghệ cao Nhật Bản đến với khách 

hàng 

   hăm 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 

 Yê  cầ  cô   v ệc 

 

 Có xe gắn máy. 

  ó kiến thức về kinh doanh  

  ó khả năng làm việc nhóm  

 Kỹ năng lập, t  chức và thực hiện kế hoạch.  

 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. 

  hịu khó - nhiệt tình với công việc  

  hủ động và cầu tiến.  

 Ư  t ê  sinh viên  ớ  tốt   h ệp t     cấp  cao đẳ   hoặc đạ  

học. Khô   ph   b ệt ngành   h . 

 

- Hồ sơ ứng viên vui lòng  gởi qua email: visinhnhat@gmail.com. 

Những ứng viên đạt yêu cầu s  được mời ph ng vấn.  

 Th i gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/05/2021 

 

Trân trọng. 
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