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Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 

Hệ thống bán lẻ sản phẩm sinh học BiOWiSH 

 
 Khu vực tuyển dụng:  

 Miền Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình 

 Miền Trung: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 

 Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai 

 Miền Tây: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh 

 Mô tả công việc: 

 Xây dựng hệ thống đại lý tại khu vực được giao quản lý 

 Xây dựng quan hệ, hướng dẫn đại lý về sản phẩm của BiOWiSH.  

 Tiếp cận khách hàng tại địa phương nhằm thúc đẩy doanh thu cho đại lý 

 Kết hợp với Marketing làm thị trường tại địa phương 

 Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng 

 Tổng hợp thông tin và báo cáo tình hình thị trường để hỗ trợ việc hoạch định chiến lược của 

công ty. 

 Chịu trách nhiệm về doanh số (hưởng % theo doanh số) 

 Quyền lợi: 

 Thu nhập cạnh tranh.  

 Hợp đồng lao động, bảo hiểm đầy đủ và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty. 

 Có cơ hội được học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành nông nghiệp ở trong và ngoài nước.  

 Có nhiều cơ hội thăng tiến cao 

 Yêu cầu: 

 Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng 

 Có kiến thức chung về các ngành thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi 

 Có thể chịu áp lực về doanh số 

 Có thể sử dụng phần mềm văn phòng 

 Chịu khó, trách nhiệm với công việc 

 Người liên hệ: Miss Linh 

 SDT: 0904 122 111 

 Mail: linhnguyen@biowish.vn 

 

==================================== 

Giới thiệu hãng BiOWiSH Technologies 
Hãng BiOWiSH Technologies Inc có trụ sở tại Ohio, Hoa Kỳ là hãng công nghệ sinh học dẫn đầu hoạt động 

trên phạm vi toàn cầu cung cấp các sản phẩm sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực : Chăn nuôi, Thủy sản, 

Trồng trọt, Môi trường và Sức khỏe con người. Thông qua các cơ chế tác động sinh học tiên tiến (không 

biến đổi gien), sản phẩm BiOWiSH mang tới sự đột phá trong xử lý các vấn đề nhức nhối toàn cầu hiện nay 

từ an toàn thực phẩm tới ô nhiễm môi trường, mang tới lợi ích lớn cho người sản xuất, người tiêu dùng và 

toàn xã hội. 

Tại Việt Nam, các sản phẩm sinh học của BiOWiSH đã được triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực trên  tại 

các quy mô, cấp độ khác nhau : hộ gia đình, trang trại, nhà máy đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người 

sản xuất. Chúng tôi xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng rất lớn về 

nông nghiệp trên bản đồ thế giới.  

Chúng tôi thành lập công ty cổ phần công nghệ sinh học BiOWiSH Vietnam tập trung triển khai ứng dụng 

vào 4 lĩnh vực chính : 
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 Lĩnh vực chăn nuôi : chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh kích thích tăng trưởng, tăng cường khả 

năng phòng các bệnh đường ruột, hô hấp, cầu trùng ; tăng trưởng nhanh, giảm thức ăn, rút ngăn 

ngày nuôi, giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường và tăng tợi nhuận 

 Lĩnh vực trồng trọt : Cải tạo đất, tăng cường hệ vi sinh vật có lợi trong đất, phát triển bộ rễ, tăng khả 

năng hấp thụ dinh dưỡng, tăng năng suất, giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.  

 Lĩnh vực thủy sản : Cải tạo môi trường nước, đáy ao nuôi ; tăng lượng oxy hòa tan, ức chế vi khuẩn 

gây hại, Tăng cường hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột, gây hại giảm tỷ lệ bệnh : chết sớm, gan 

tụy, phân trắng và các bệnh do vi khuẩn gây nên, tăng trưởng nhanh, giảm thức ăn, rút ngắn ngày 

nuôi, tăng năng suất 

 Lĩnh vực môi trường : Xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt, mùi ô nhiễm môi trường bằng 

chê phẩm sinh học 

Môi trường làm việc của BiOWiSH Việt Nam : “Think global, Act local “ 

 Thử thách : với một sản phẩm đột phá và nhiều tiềm năng như BiOWiSH, cơ hội và thách thức luôn 

song hành. Bạn cần làm việc sáng tạo, trách nhiệm, vượt qua những thách thức,khó khăn trong 

công việc. 

 Môi trường làm việc : Năng động, đa dạng, làm việc nhóm (teamingwork), quốc tế 

 Cơ hội học hỏi : được đào tạo về các lĩnh vực chuyên môn, làm việc cùng những chuyên gia, đồng 

nghiệp Việt Nam và Quốc tế giỏi,  giàu  kinh nghiệm. 

 Cơ hội thăng tiến : với rất nhiều cơ hội trên thị trường, bạn luôn có điều kiện để thể hiện năng lực 

của mình và thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Đồng thời bạn sẽ gia nhập mạng lưới toàn cầu của 

BiOWiSH ; “Think global, Act local “ 

 Lợi ích kinh tế : Là thành viên của gia đình BiOWiSH Vietnam bạn luôn được quan tâm tới quyền 

lợi, phúc lợi cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi luôn đánh giá cao năng lực và hiệu quả công việc 

do bạn đem lại và những lợi ích kinh tế sẽ được thực hiện trên có sở hiệu quả công việc. 

Chúng tôi đang tìm kiếm những cộng sự có cùng đam mê, làm việc cho  tương lai của nền nông nghiệp 

công nghệ cao và an toàn của Việt Nam, sẵn sàng đương đầu với thử thách và khát khao thể hiện bản thân. 


