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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công Ty Cổ Phần TM & SX Thuốc Thú Y THỊNH Á (ASIFAC) chính thức được thành lập vào ngày 

05.05.1995. Là thương hiệu chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm Thuốc Thú Y, 

Thuốc Thủy Sản, Vaccine, Test Kit, Nguyên Liệu Kháng Sinh... Chặng đường từ năm 1995 đến nay, THỊNH 

Á (ASIFAC) đã không ngừng xây dựng và phát triển, vươn mình lớn mạnh để trở thành một trong những 

thương hiệu sản xuất thuốc Thú y – Thủy sản uy tín, vững mạnh trong nước cũng như quốc tế. 

Nhà máy THỊNH Á (ASIFAC)  với dây chuyền sản xuất, trang thiết bị hiện đại, qui trình công nghệ 

tiên tiến và hệ thống quản lí chất lượng hiệu quả cao, đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc” đối 

với 3 dây chuyền: Thuốc bột – Thuốc nước – Thuốc tiêm Betalactam theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế thế 

giới hay còn được gọi tắt là WHO-GMP. 
             Để đáp ứng nhu cầu phát triển, hiện công ty đang có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh và nhân 

viên phòng Lab làm việc tại các thị trường sau: 

I. Nhu cầu tuyển dụng:  

❖ Nhân viên kinh doanh thị trường Cá: 10 nhân sự 

❖ Nhân viên kinh doanh thị trường Tôm: 20 nhân sự 

 

II. Mô tả công việc: 

❖ Tạo mối quan hệ và chăm sóc khách hàng trên địa bàn quản lý. 
❖ Duy trì và gia tăng doanh số bán hàng từ Đại lý, Farm, Hộ nuôi 
❖ Xây dựng và phát triển khách hàng có sẵn hoặc làm kỹ thuật tại ao nuôi. 
❖ Chăm sóc KH hỗ trợ kỹ thuật, xét nghiệm, cập nhật thông tin thị trường 

 
III. Quyền lợi: 

❖ Được đào tạo kỹ năng, năng lực chuyên môn, phát triển bản thân với các khóa đào tạo ngắn và 
dài hạn. 

❖ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo 
❖ Có Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng NSTT + thưởng doanh số + thưởng 

tháng + thưởng năm...  
❖ Phụ cấp công tác phí, phụ cấp nhà ở, xăng xe, điện thoại 
❖ Được tham gia các chương trình thưởng tháng, quý, năm, nghỉ theo quy định nhà nước, thưởng 

lễ tết, chế độ du lịch theo quy định công ty. 
❖ Được hưởng các chế độ (tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể, BH thất nghiệp và các chính sách 

công đoàn....) theo quy định của nhà nước 
 
IV. Yêu cầu kỹ năng: 

❖ Trung thực, làm việc độc lập tốt 
❖ Học chuyên ngành thủy sản, bệnh học thủy sản. 
❖ Ưu tiên sinh viên mới ra trường. 

 
V. Hồ Sơ: 

❖ Nộp trực tiếp tại:  
                      -VPĐD TP.HCM: 220 Phạm Thế Hiển, P2, Q8, Tp. HCM 
                      -VPĐD ĐỒNG THÁP: Quốc lộ 30, Xã An Lạc, Huyện. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp (Đối diện                                                                                 
sở Tài Nguyên Môi Trường) 
                      -VP NHÀ MÁY:  Đường số 5, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai. 
❖ Nộp qua Email:  
❖ Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch + quá trình học và làm việc, bằng cấp photo. 
❖ Liên hệ:  

 
  


