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TUYỂN DỤNG
Công ty ME NON chuyên cung cấp phụ gia thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, do nhu cầu
mở rộng, phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:

 04 Nhân viên Kinh Doanh
1. Mô tả công việc:
- Tiếp thị các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
- Theo dõi đơn hàng và các công việc liên quan
- Quản lý công nợ khách hàng, lập các báo cáo, …
- Chi tiết công việc mô tả cụ thể khi phỏng vấn

2. Yêu cầu chung:
- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 – 30, sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản và Bệnh Học Thủy Sản
- Kỹ năng giao tiếp & thuyết trình tốt
- Ưu tiên ứng viên giỏi tiếng Anh

3. Quyền lợi:
- Lương: 15,000,000 – 20,000,000 VNĐ
- Thưởng quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc
- Các khoản phụ cấp thêm (phụ cấp thị trường, công tác phí, ...)
- Cơ hội được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn
- Quà tặng/ tiền mặt vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, lễ tết, hiếu hỉ, ... )
- Tham gia các hoạt động Team building, hội thao của Công ty
- Khám sức khỏe định kỳ và du lịch hằng năm
- Chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo luật
- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn UIC

4. Thông tin liên hệ:
- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email: ntmhang138@gmail.com trước ngày 19/01/2018
- Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được liên hệ phỏng vấn trực tiếp tại Khoa Thủy Sản – Trường ĐH Cần
Thơ, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

