
 

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM LONG 
ĐC: 31/30 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp HCM. 

Email: tstamlong@gmail.com   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TAM LONG chuyên cung cấp nguyên liệu, chế phẩm sinh học, sản phẩm thuốc phục 

vụ cho nuôi trồng thủy sản. Nhằm mở rộng phát triển thị trường trong thời gian tới công ty chúng tôi cần tuyển nhân sự 

cho một số vị trí sau. 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 Vị trí :  

 Nhân viên kinh doanh: 10 ngƣời 

 Giám đốc vùng (2 ngƣời) và trƣởng khu vực (5 ngƣời) 

 Số lƣợng : 17 ngƣời 

 Địa điểm làm việc : Ƣu tiên thị trƣờng Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên 

Giang. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
 Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành NTTS, Kinh tế thủy sản, marketing. 

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

 Năng động, có khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt với khách hàng. 

 Đối với sinh viên mới ra trường (Nhân viên kinh doanh) được đào tạo miễn phí. 

 Người có kinh nghiệm làm việc (trên 2 năm- đối với trưởng khu vực và giám đốc vùng). 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng. Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các 

sản phẩm của công ty. 

 Xây dựng chính sách bán hàng và  thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng. 

 Phân tích tình hình thị trường để đề xuất kế hoạch kinh doanh phù hợp. 

 Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn 

QUYỀN LỢI: 

 Thưởng theo năng lực hàng tháng, quý, năm 

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

 Mức lương: từ 6.000-8.000.000 (đối với nhân viên kinh doanh) 

                         15.000.000 – 30.000.000 triệu/tháng (đối với Trưởng KV và giám đốc vùng). 

 Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng năm. 

 Được công ty đào tạo và huấn luyện kỹ năng chuyên môn. 

Chế độ phúc lợi và đãi ngộ đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, Thưởng - Nghỉ Lễ, 

Tết, Du lịch...) 

NỘP HỒ SƠ 

 Đơn xin việc (ghi rõ thị trường mong muốn phụ trách);  

 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 

 Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm  

 Giấy tờ xác nhận quá trình công tác (nếu có); 

 Bản sao giấy CMND. 

 02 ảnh màu  chụp trong vòng 06 tháng gần nhất (gửi file mềm) 

Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: Công ty TNHH Thủy Sản Tam Long 

Số 31/31 đƣờng số 3, P.9, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 

Hoặc  ứng tuyển trực tuyến theo địa chỉ email: tstamlong@gmail.com 

Hoặc liên hệ trực tiếp Mr Hoành: 0943 234 999 


