THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Vietchem – Dr.Tom được thành lập từ năm 2004, hoạt động đa ngành nghề,
nhưng chủ yếu tập trung vào cung cấp các thiết bị sinh học, vi sinh và các chế phẩm tự
nhiên cho thủy sản.
Nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh, Công ty chúng tôi có
nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các vị trí như sau:
1. Kỹ Sư Thủy Sản (5 vị trí)
Yêu cầu
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Nuôi trồng
thủy sản, Bệnh học thủy sản
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó với công việc
Mô tả công việc
- Hỗ trợ kỹ thuật về thiết bị sinh học cho khách hàng
- Hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho khách hàng
- Phụ trách tiếp cận, tìm hiểu thị trường, bán hàng và nâng cao doanh số
-

Kiểm tra giám sát các đơn vị chuyển giao do mình phụ trách theo giai đoạn thời
gian.

Điều kiện làm việc – Quyền lợi
- Nơi làm việc: tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
- Môi trường làm việc trẻ năng động và được tạo điều kiện và động lực phát triển
tối đa.
- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về nuôi trồng đặc biệt là nuôi tôm ngay khi
được tuyển dụng, được đào tạo các kỹ thuật PCR, sử dụng thiết bị cho nuôi
trồng… vv.
- Mức lương: 7-10tr (có thưởng và hoa hồng từ kết quả kinh doanh). Mức lương
được nâng theo bậc tay nghề (đánh giá 6 tháng – 1 năm/lần từ 7 – 20tr)
Được đóng bảo hiểm sau khi thử việc 2-3 tháng và hưởng đầy đủ chính sách khen
thưởng, trợ cấp của công ty.
Nếu đã sẵn sàng hãy liên hệ Dr.Tom theo địa chỉ: I7/10 đường số 9 khu 586, P.
Phú Thứ, Q. Cái Răng, Cần Thơ.
Hotline: 19002620 – 0901061154 (Mr. Minh Tiến)

Giám đốc

