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         THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH TNHH TMDV XNK Nam Thành là đơn vị được thành lập từ năm 2010. Trải qua quá trình 

xây dựng và trưởng thành đến nay, Công ty TNHH TMDV XNK Nam Thành đã tạo dựng được vị trí vững 

chắc trên thị trường với những dòng sản phẩm uy tín, chất lượng hỗ trợ đắt lực cho ngành nuôi trồng thủy 

sản hiện nay trên khắp cả nước. Hiện nay, do nhu cầu phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển dụng nhân 

sự với các vị trí như sau: 

 

I. NHÂN VIÊN KINH DOANH ( Số lượng: 10 người ) 

 a. Yêu cầu chung  

  - Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản trị kinh 

doanh (Hệ: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) 

  - Có tinh thần cầu tiến, vượt khó, siêng năng, có sức khỏe tốt. 

  - Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó 

  - Ngoại giao, đàm phán và có sức thuyết phục khách hàng tốt 

  - Linh hoạt, nhạy bén, trung thực và chăm chỉ 

  - Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật 

  - Ngoại hình dễ nhìn 

b. Mô tả công việc: 

      - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

c. Quyền lợi 

  - Được tập huấn miễn phí trước khi vào làm (Chấp nhận sinh viên mới ra trường)  

  - Thưởng theo năng lực hàng tháng, quý, năm 

  - Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty.  

  - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, công ty có thương hiệu, uy tín, kinh 

nghiệm lâu năm trên thị trường   

  -  Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và nhiều quyền lợi khác    

-  Mức lương: thu nhập từ 6 triệu trở lên + thưởng hàng tháng 

 

 HỒ SƠ GỒM CÓ:  
 
     1. Đơn xin việc, (CV) 
     2. Giấy khám sức khỏe 
     3. Sơ yếu lý lịch (có công chứng ) 



     4. Bản hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng) 
     5. CMND ( photo công chứng ) 
     6. Các bằng cấp có liên quan ( photo công chứng ) 
     7. 02 ảnh (3X4cm) chụp trong vòng 6 tháng 
     8. BẢNG THÔNG  TIN đính kèm 
         (Tất cả bản sao không quá 06 tháng) 
 
 
 
  Địa chỉ nộp hồ sơ: 
    

CÔNG TY TNHH TM DV XNK NAM THÀNH 

Văn Phòng Đại Diện: Lầu 1, Số 38, Đường số 8, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Hoặc Scan hồ sơ gửi qua Email: thuocthuysannamthanh.td@gmail.com  

Lưu ý: điền đầy đủ thông tin cá nhân vào PHIẾU THÔNG TIN  ỨNG  

VIÊN bên dưới 

Phỏng vấn tại Thành phố Cần Thơ  

Liên hệ phỏng vấn: 02926.280.999 (Ms. Huệ) 

Ghi chú: 

 Tất cả mọi liên hệ, nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty trong giờ hành chính, trừ Chủ nhật và ngày lễ, tết. 
Ngoài phong bì hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển. 

 Không hoàn lại hồ sơ không trúng tuyển. 

 Cần Thơ, ngày 05 tháng 03 năm 2019 

 Giám Đốc 

  

 

                                                                                                LÊ VĂN TIẾN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


