
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long do Singapore đầu tư, thuộc tập đoàn New 

Hope, là tập đoàn nằm trong top 2 toàn cầu, chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi. Công ty nằm trong khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, 

phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, gần thành phố Cần Thơ, có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông 

thuận lợi. Diện tích nhà máy là 5 hecta, kế hoạch đầu tư 22.000.000 USD, xây dựng nhà 

máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại hóa với sản lượng 320.000 tấn mỗi năm, dây 

chuyền sản xuất được lắp đặt thiết bị hiện đại nhất trong ngành công nghiệp sản xuất thức 

ăn chăn nuôi, sản phẩm bao gồm nhiều chủng loại thức ăn gia súc gia cầm và và đặc biệt là 

thức ăn thủy sản. 

Hiện nay, do nhu cầu phát triển thị trường, công ty TNHH New Hope Vĩnh Long cần tuyển  

 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI thức ăn thủy sản (Tôm + Cá) thị 

trường các tỉnh Miền Tây 
 

Trách nhiệm công việc: 
- Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, quy hoạch thị trường, duy trì chăm sóc và phục vụ 

khách hàng, tạo sức cạnh tranh sản phẩm, duy trì trao đổi tốt đẹp với khách hàng, giải quyết 

vấn đề thực tế, xây dựng hình tượng Công ty trong mắt khách hàng. 

- Kịp thời thu thập, tìm hiểu thị trường khách hàng và khu vực chủ yếu là thông tin chính 

sách, biến đổi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đồng thời làm tốt việc điều tra nghiên cứu 

báo cáo chi tiết về công ty, cung cấp đề xuất kiến nghị để công ty điều chỉnh sản phẩm và 

điều chỉnh chính sách cho phù hợp. 

 

Yêu cầu công việc: 
- Có đam mê trong việc kinh doanh bán hàng trong lĩnh vực thức ăn thủy sản tại thị trường 

Việt Nam, có các khả năng : đàm phán, tổ chức, trao đổi, thương lượng.  

- Có sự nhận biết nhạy bén về thị trường, khả năng nắm bắt động thái và phương hướng thị 

trường, có khả năng phân tích, phán đoán độc đáo đối với thông tin thị trường; hoàn thành 

nhiệm vụ bán hàng một cách toàn diện theo hai bên đã thỏa thuận. 

Mức lương: từ 15.000.000vnd trở lên (thương lượng khi phỏng vấn) 
 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG 
 

Trách nhiệm công việc: 
- Tư vấn kỹ thuật Thủy Sản. 

- Giới thiệu sản phẩm thuốc thủy sản, dược phẩm, vaccine,. . . và duy trì mối quan hệ với 

các đại lý. 

- Kết hợp mở rộng, tìm kiếm khách hàng, đại lý để xây dựng kênh phân phối sản phẩm của 

Công ty. 

CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG 

Địa chỉ: Lô I, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, Thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 



- Thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh các sản phẩm của Công ty tới khách 

hàng. 

- Quản lý toàn bộ công tác kỹ thuật vùng được phân công. 

- Tổ chức Hội Thảo Kỹ Thuật. 

- Phát triển sản phẩm trọng tâm, sản phẩm bình ổn giá. 

- Biên soạn các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh, Marketing, khách 

hàng. 

- Báo cáo theo quy định và thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu. 

Mức lương: từ 12.000.000vnd trở lên (thương lượng khi phỏng vấn) 
 

Yêu cầu: 
- Bằng cấp: Cao đẳng / đại học ngành chuyên ngành nuôi trồng thủy sản / bệnh học thủy sản 

- Kinh nghiệm : không yêu cầu (khi vào công ty sẽ được bồi dưỡng, đào tạo) 

- Chịu khó, kiên nhẫn, chịu được áp lực, sức khỏe tốt 

- Chuyên nghiệp, đam mê về bán hàng 

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt 

- Nhạy bén và năng động.  

 

Chế độ phúc lợi: 
- Thưởng sản lượng 

- Thưởng lễ; tết 

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm 

- Tham gia BHXH/BHYT/BHTT theo luật định 

- Tăng lương hàng năm 

 

Nơi làm việc:  các tỉnh Miền Tây (Long An – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc 

Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Kiên Giang) 

 

Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin việc; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần nhất); 

- CMND, hộ khẩu (bản sao photo công chứng 6 tháng gần nhất); 

- Các bằng cấp có liên quan (bản sao photo công chứng 6 tháng gần nhất); 

- Đơn xác nhận hạnh kiểm; 

- 02 tấm hình 3x4; 

- Giấy khai sinh (bản photo) 

 

Liên hệ: 02703 752 819 (Bộ phận tuyển dụng) 

              0906.909.368  (Anh Dũng – Phụ trách bộ phận Tôm) 

    0937.388.879 (Anh Thăng – Phụ trách bộ phận Cá) 

Email: nhvl.hr@gmail.com (Bộ phận tuyển dụng) 

           ducdungng2004@yahoo.com (Tôm) 

 tranthang.newhope@gmail.com (Cá) 

 

Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 

(7h30-11h00, 13h -17h) tại Công ty TNHH NewHope Vĩnh Long. Địa chỉ : Lô I, KCN Bình 

Minh, Ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long 

 

Thời hạn nhận hồ sơ:  từ ngày 18/0/2019 cho đến khi nhận đủ 
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