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The leading agriculture consulting firm of Southeast Asia is looking for a Aquaculture Specialist 

Fresh Studio is the leading agriculture consultancy and R&D firm in Southeast Asia. Our mission is to 

make our clients successful in the sustainable production and marketing of food. Since 2006, we 

have worked passionately to achieve this mission and assist our clients to improve all practices from 

farm to fork. Our professional international and multi-disciplinary team of 60 people works out of 

five offices, two R&D farms, and one food lab.  From our base in Vietnam and Myanmar, we are 

playing an important role in professionalizing the agriculture sector in the region.  

Over the past ten years we have built a multicultural team of experienced and talented professionals 

that share our mission, vision and values.  As a growing business, we continue to look for dynamic 

and self-motivated individuals that can contribute to our team and add value for our projects and 

clients. 

To support the expansion of our activities in the aquaculture sector in Vietnam, we are looking for a 

passionate Aquaculture Specialist to be based at our office in Ho Chi Minh City or Cantho. 

For more information about Fresh Studio, visit our website http://www.freshstudio.vn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsibilities:  

To complete our Aquaculture and Fisheries team in Vienam, we are looking for a professional 

Aquaculture Specialist. 

The main responsibilities of this position are: 

• Coordinate market analysis and consultancy assignments in Vietnam, and possibly Myanmar 

• Conduct field research using both structured and unstructured data collection techniques 

• Apply data collected to suit a variety of outcomes. Including: 

� Quarterly intelligence report of Vietnamese shrimp sector for international buyers 

� Training programs for farmers and extension services 

� Strategic planning and business development for clients 

• Coordinate field experiments and technology tests 

• Implement feasibility studies, audits and technical assessments of farms 

• Support the development of our technical support services for farmers 

• Support the development of our technology transfer services 

• Participate in other projects as assigned by the Aquaculture & fisheries manager 

 
Desired qualifications and skills: our ideal candidate 

The ideal applicant is a self-motivated individual with high potential to help the aquaculture 

department to grow its activities in the field of consulting, research and technical services. As a 

member of the team you will work with colleagues to gather and analyze information on the market 

in Vietnam on a weekly basis, participate in our projects, and support the expansion of our production 

support services with our international partners. As part of the multi-disciplinary Fresh Studio team, 

you will play a key role to change and transform the seafood industry in Vietnam  
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Experience: 
• At least 4 years in the field of aquaculture 

• Experience in qualitative and/or quantitative research methodologies 

• Familiar with project development and implementation 

• Expertise in advanced production technologies 

  
Special Skills required: 
• Analytical thinking 

• Good social skills which enable to communicate and get along well with our partners and 

clients 

• Good presentation skills 

• Fluency in office software 

• Excellent organizing & planning skills 

• Passionate about aquaculture and a drive to explore unpaved paths 

• Team player 

• Eager to work outside in the field 

• Trustworthy 

• Proactive and positive thinker 

• Eager to learn and discover 

• Available to travel to field work sites across Vietnam and/or the region 

• Able to work in an international environment 

  
Professional Certification Required: 

• Statistics Knowledge on International standards is a plus 

• Fluency with 3D design program is a plus 

• Research protocol design is a plus 

 

Education: 
• MSc. degree in the field of aquaculture 

  
Language: 

• Vietnamese and English required 

• Excellent in both verbal and written communication 

 

Job identification 

• Position : Aquaculture Specialist 

• Department : Aquaculture and Fisheries 

• Location : Ho Chi Minh City/Cantho 

• Report to : Aquaculture and Fisheries Manager 

If this sounds good to you then send us your motivation letter, CV detailing your qualifications and 

previous experience. Please send this to:  yourcareer@freshstudio.vn 
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Công ty tư vấn nông nghiệp hàng đầu ở Đông Nam Á đang tìm kiếm một Chuyên viên thủy sản 

Fresh Studio là công ty tư vấn, Nghiên cứu & Phát triển nông nghiệp hàng đầu ở Đông Nam Á. Sứ 
mệnh của chúng tôi là giúp khách hàng thành công trong sản xuất bền vững và tiếp thị thực phẩm. 
Từ năm 2006, chúng tôi đã làm việc hăng say để đạt được sứ mệnh này và hỗ trợ khách hàng cải 
thiện việc thực hành từ nông trại đến bàn ăn. Đội ngũ của chúng tôi gồm 60 nhân viên chuyên nghiệp 
và đa lĩnh vực làm việc ở năm văn phòng, hai trại Nghiên cứu & Phát triển và một phòng thí nghiệm 
thực phẩm. Với trụ sở ở Việt Nam và Myanmar, chúng tôi đóng góp một vai trò quan trọng trong 
việc chuyên nghiệp hóa ngành nông nghiệp trong khu vực. 

Hơn mười năm qua, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ nhân viên đa văn hóa có nhiều kinh nghiệm, 
tài năng và chuyên nghiệp cùng đồng hành chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của chúng tôi. Là một 
công ty đang phát triển, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những cá nhân tài năng và năng động để tăng 
thêm giá trị cho các dự án và cho khách hàng của chúng tôi.  

Nhằm tăng thêm tác động tích cực cho ngành thủy sản ở Việt Nam, chúng tôi đang tìm kiếm một 

Chuyên viên thủy sản làm việc tại thành phố Hồ Chính Minh hoặc Cần Thơ. 

Để biết thêm thông tin về Fresh Studio, xin vui lòng ghé thăm trang web http://www.freshstudio.vn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trách nhiệm: 

Nhằm hoàn thiện đội ngũ nhân viên phòng Nuôi trồng thủy hải sản ở Việt Nam, chúng tôi đang tìm 

kiếm một Chuyên viên thủy sản chuyên nghiệp.  

Trách nhiệm chính của vị trí này là: 
 

• Điều phối công tác phân tích thị trường và các dự án tư vấn ở Việt Nam và có thể ở cả 
Myanmar. 

• Tiến hành nghiên cứu thực địa sử dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu có hoặc phi cấu trúc. 
• Ứng dụng dữ liệu đã thu thập để hoàn thành các công việc bao gồm: 

� Báo cáo theo quý tình hình ngành tôm ở Việt Nam cho các khách hàng nước ngoài 
� Chương trình tập huấn nông dân và các dịch vụ mở rộng 

� Lập kế hoạch phát triển kinh doanh chiến lược cho khách hàng 

• Điều phối các thí nghiệm thực địa và thử nghiệm công nghệ 

• Thực hiện các nghiên cứu khả thi và đánh giá kỹ thuật cho trại 
• Hỗ trợ xây dựng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân 

• Hỗ trợ xây dựng dịch vụ chuyển giao công nghệ. 

• Tham gia các dự án khác theo sự phân công của Trưởng phòng nuôi trồng thủy sản. 
  

Tiêu chuẩn và kỹ năng mong đợi: ứng viên lý tưởng của chúng tôi 

Ứng viên lý tưởng nên là người năng động, có tiềm năng cao trong việc hỗ trợ phòng thủy sản phát 
triển hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật. Là thành viên của đội, bạn sẽ 
làm việc với đồng nghiệp để thu thập và phân tích thông tin về thị trường Việt Nam hàng tuần, tham 
gia thực hiện dự án với chúng tôi và hỗ trợ mở rộng dịch vụ hỗ trợ sản xuất với các đối tác quốc tế. Là 
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một phần của đội ngũ nhân viên Fresh Studio đa lĩnh vực, bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thay 
đổi và chuyển đổi ngành công nghiệp hải sản ở Việt Nam. 

Kinh nghiệm: 

• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 
• Có kinh nghiệm trong các phương pháp nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng 

• Từng quen với xây dựng và thực hiện dự án 

• Có chuyên môn đối với các công nghệ sản xuất tiên tiến 
 
Kỹ năng đặc biệt cần có: 

• Có khả năng phân tích 

• Có khả năng giao tiếp hài hòa với đối tác và khách hàng 

• Kỹ năng trình bày tốt 

• Sử dụng phần mềm văn phòng thành thạo 

• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt 
• Đam mê ngành thủy sản và có định hướng khám phá những con đường không bằng phẳng 

• Có khả năng làm việc theo nhóm 

• Sẵn sàng làm việc ngoài thực địa 

• Đáng tin cậy 
• Là người có suy nghĩ năng động và tích cực 

• Sẵn sàng học hỏi và khám phá 

• Sẵn sàng đi công tác ở các địa bàn làm việc ở Việt Nam và hoặc trong khu vực 

• Có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế 
 

Yêu cầu chứng chỉ chuyên môn: 
• Có kiến thức thống kê tiêu chuẩn quốc tế là một lợi thế 

• Sử dụng thành thạo chương trình thiết kế 3D là một lợi thế 

• Có khả năng thiết kế protocol nghiên cứu là một lợi thế 
 

Bằng cấp: 

• Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 
 

Ngôn ngữ 

• Có khả năng nói và viết Tiếng Việt và Tiếng Anh tốt 
 
Nhận diện công việc: 

• Vị trí  : Chuyên viên thủy sản 
• Phòng  : Nuôi trồng thủy hải sản 

• Địa điểm : Hồ Chí Minh/Cần Thơ 

• Báo cáo cho : Trưởng phòng nuôi trồng thủy hải sản 

Nếu bạn thấy hấp dẫn với bạn, hãy gởi thư xin việc và sơ yếu lí lịch mô tả chi tiết trình độ chuyên môn 

và các kinh nghiêm trước đây của bạn đến địa chỉ yourcareer@freshstudio.vn. 


