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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

------ * ------ 
Công ty TNHH Giống Thủy Sản Việt Nam là Công ty chuyên sản xuất, nhập khẩu kinh doanh thuốc 

thú y thủy sản và tôm giống, được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 2006. Hiện công ty có 2 chi nhánh 

và 1 trụ sở chính. Bên cạnh đó, công ty có thêm 4 phòng Chuẩn Đoán Bệnh Học Thủy Sản. Để đáp ứng 

nhu cầu phát triển thị trường ngày càng vững mạnh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí 

sau: 

          Vị  trí tuyển dụng: 

- Giám sát vùng 

        Số lượng: 5 nam ( làm việc tại ĐBSCL) 

- Nhân viên kinh doanh – kỹ thuật thuốc – giống thủy sản 

        Số lượng: 40 nam ( 30 cho ĐBSCL – 10 cho Miền Trung) 

Yêu cầu: 

- Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản và công nghệ sinh 

- Các bạn chưa ra trường có thể đăng ký tuyển dụng trước để bố trí công việc sau 

- Các bạn yêu thích và đam mê công việc thương mại – kỹ thuật 

- Có năng khiếu trong kinh doanh, có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt 

- Linh hoạt, nhạy bén, trung thực và có trách nhiệm trong công việc 

Quyền lợi: 

- Lương, thưởng theo năng lực của từng ứng cử viên 

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thăng tiến cao 

- Được tham gia chế độ BHXH – BHYT – BHNT và các chế độ phúc lợi khác 

- Được huấn luyện đào tạo các kỹ năng trong 3 tháng trước khi làm việc. 

Thời gian: 

- Các bạn đăng ký ứng tuyển qua email: kimhoang2233@gmail.com  

- Hồ sơ gồm: CV giới thiệu bản thân, đơn xin việc và các bằng cấp liên quan 

- Thời gian: đến hết ngày 31 tháng 01  năm 2018 

- Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Kim Hoàng- SĐT: 0918460929 
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