
CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA  

Lô II -11,KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
Công Ty TNHH Sunjin Vina là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc 

chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Do nhu cầu sản xuất 

kinh doanh, công ty hiện đang cần tuyển vị trí sau: 

 

Nhân viên Marketing Thủy Sản 
 

Mô tả công việc:  
• Quản lí công việc thông qua KPI, MBO 

• Hỗ trợ salesman ( tính chi phí, làm mẫu thức ăn, tổ chức hội thảo…..) 

• Cập nhật hoạt động của salesman để tính chi phí, tổng hợp và phân tích 

hiệu quả hoạt động của họ. 

• Quản lý kho ( Brochure, dụng cụ cho sale, quà khuyến mãi….) 

• Phân tích thị trường 

• Giải quyết phàn nàn của khách hàng 

• Dự đoán sản lượng 

• Thỉnh thoảng khảo sát thị trường để cập nhật tình hình, xu hướng thị 

trường. 

• Phối hợp với các nhà cung cấp in ấn để xây dựng ý tưởng và thực hiện các 

vật dụng truyền thông, hỗ trợ bán hàng: Banner, brochure, leaflet,  

• Khảo sát và phân tích thị trường để biết xu hướng, nhu cầu của khách 

hàng, đối thủ cạnh tranh, Tập để định hướng phát triển sản phẩm, đề xuất 

phát triển sản phẩm mới 

• Chuẩn bị bộ dụng cụ bán hàng 

• Lập kế hoạch, khuyến mãi, hậu mãi để thúc đẩy bán hàng hợp lý và kịp 

thời Tổ chức buổi hội thảo cho khách hàng 

• Giám sát hoặc hỗ trợ các hoạt động bán hàng 

• Đào tạo nhân viên mới 

• Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu: 

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thủy Sản 



• Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi; 

• Có tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao; 

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 

• Tiếng Anh: giao tiếp 

Phúc lợi: 

•  Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho 

người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, 

BHTN…) 

•  Tham gia bảo hiểm tai nạn 24h 

•  Du lịch hàng năm, tặng quà sinh nhật, giáng sinh, lễ tết…. 

•  Công ty có hỗ trợ ăn sáng – ăn trưa cho CNV 

•  Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo 

thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

•  Được tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn và các hoạt động ngoại 

khóa. 

Số lượng yêu cầu : 02 người 

Mức lương: Thỏa thuận 

Thời gian làm việc : T2 – T6 (7.30 – 16.30) , T7 (7.30 – 12.30) 

Nơi làm việc: 

-  Công ty TNHH Sunjin Vina  

- Lô II – 11, KCN Hố Nai, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Liên hệ:  

- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp CV qua email: thanhy@sj.co.kr hoặc 

thuynt@sj.co.kr 

- Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0902633060 (Ms.Thanh Ý – Quản lý 

nhân sự) hoặc 0975.567.106 (Ms.Thủy) 


