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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long chuyên về sản xuất và kinh doanh thuốc thuỷ sản 

bao gồm các sản phẩm dinh dưỡng cho thuỷ sản, các sản phẩm phòng trị bệnh, men vi sinh và xử lý môi 

trường cho thuỷ sản. Với bề dày hoạt động, Công ty đã mở rộng thị trường từ Bắc vào Nam. Nay do nhu 

cầu mở rộng thị trường, CÔNG TY THƯỜNG XUYÊN TUYỂN DỤNG: 

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:  

NHÂN VIÊN KINH DOANH 

1. Số lượng: 50 người 

2. Mô tả công việc: 

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở khách hàng mới 

- Lên kế hoạch bán hàng theo chiến lược công ty. 

- Báo cáo theo quy định công ty 

3. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên (có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale càng tốt); 

- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giao tiếp 

 (đối với các bạn không có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo) 

4. Lương: lương + hoa hồng: từ 7tr – 20tr tuỳ theo năng lực mỗi người 

5. Địa điểm làm việc: tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Ninh Thuận, Khánh 

Hoà, Phú Yên, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh (bố trí theo nhu cầu – nếu có) 

NHÂN VIÊN NUÔI TÔM 

1. Số lượng: 10 người 

2. Mô tả công việc: Phụ trách việc nuôi tôm (có người hướng dẫn) 

3. Yêu cầu: Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao 

4. Lương: 4tr/ tháng, bao ăn ở, thưởng thêm khi thu hoạch 1tr/ tấn 

5. Địa điểm làm việc: Đầm Dơi – Cà Mau 

NHÂN VIÊN KHO 

1. Số lượng: 1 người 

2. Mô tả công việc: 

- Quản lý, sắp xếp kho nguyên phụ liệu, thành phẩm, bán thành phẩm 

- Thực hiện việc xuất nhập hàng hoá hàng ngày 

- Thực hiện báo cáo theo quy định 

3. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp trung cấp 

- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao 

4. Lương: thoả thuận 

5. Địa điểm làm việc: Thị trấn Ngã Sáu – Châu Thành – Hậu Thành 

 



II. QUYỀN LỢI: 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. 

- Thưởng Lễ, Tết theo lợi nhuận kinh doanh của Công ty. 

III. THỜI GIAN LÀM VIỆC: Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy theo giờ hành chính. 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về email kieunguyenthikim.hl@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại 

Công ty: Tỉnh lộ 925, TT Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang – Điện thoại: 02933.95.68.68 / 0902964859 

(Ms Kiều) (hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển) 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

                                                                                                      (Đã ký) 

            Nguyễn Diễm Hương 
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