CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG
Địa chỉ: Lô I, KCN Bình Minh, Ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa,
TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long thuộc tập đoàn New Hope, tập đoàn đứng thứ hai trên
thế giới về lĩnh vực nông nghiệp. New Hope Vĩnh Long chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất và
kinh doanh thức ăn thủy sản. Công ty nằm trong khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, có lợi
thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi.
Với tổng vốn đầu tư là 22.000.000 USD, được xây dựng với dây chuyền sản xuất hiện đại
nhất trong ngành công nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản, sản lượng đạt 320.000 tấn mỗi năm. Đồng
thời Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long được đầu tư về tài chính và nguồn nhân lực để đẩy mạnh
xây dựng, phát triển CHUỖI LIÊN KẾT bao gồm các ngành nghề từ sản xuất con giống, nuôi trồng
thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thủy sản, gia công, chế biến thực phẩm và thương mại. Với thế
mạnh về công nghệ sản xuất hiện đại và đội ngũ nhân tài được tuyển dụng từ khắp nơi trên cả nước,
Công ty New Hope Vĩnh Long ngày càng phát triển với mục tiêu cung cấp một dịch vụ hoàn hảo nhất
cho khách hàng.
Hiện nay, do nhu cầu phát triển thị trường ngày càng lớn mạnh, công ty TNHH New
Hope Vĩnh Long cần TUYỂN GẤP các vi trí sau:
1-

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Thức ăn Thủy Sản Tôm, Cá)

 Số lượng: 20 NVKD.
 Nơi làm việc: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,
Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp.
 Lương: 15 triệu trở lên (chưa bao gồm thưởng tháng, quý, năm)
 Mô tả Công việc
• Chăm sóc khách hàng: Thăm hỏi thường xuyên, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách
hàng.
• Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực làm việc.
• Thiết lập kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng mục tiêu, hoàn thành mục tiêu

doanh số hàng tháng.
• Báo cáo công việc định kỳ theo quy định.
 Yêu cầu công việc
• Nam, sức khỏe tốt;
• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Thuỷ sản hoặc Quản trị kinh doanh và các
ngành kinh tế;
• Có kinh nghiệm mảng Thức ăn Thủy Sản;
• Chịu khó, kiên nhẫn, chịu được áp lực;
• Có tinh thần cầu tiến cao trong công việc;
• Thích làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.

2-

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG

 Số lượng: 05 người.
 Nơi làm việc: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,
Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp.
 Lương: 10 - 15 triệu (chưa bao gồm thưởng tháng, quý, năm)
 Mô tả Công việc
• Hướng dẫn khách hàng nắm rõ các thông số kỹ thuật cần thiết trước và trong quá trình
nuôi tôm / cá.
• Hỗ trợ theo dõi quá trình nuôi tôm / cá của khách hàng. Giúp khách hàng nuôi thành
công và có lợi nhuận cao nhất.
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng thức ăn phù hợp, các loại thuốc đúng liều, đúng lúc theo
đặc điểm từng ao nuôi, của từng thời kỳ phát triển của tôm / cá.
 Yêu cầu công việc
• Nam, sức khỏe tốt;
• Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Thuỷ sản, Bệnh học Thủy Sản;
• Chịu khó, kiên nhẫn, chịu được áp lực;
• Có tinh thần cầu tiến cao trong công việc; chuyên nghiệp, nhạy bén và năng động;
• Thích làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.

QUYỀN LỢI
• Được huấn luyện và đào tạo trước khi nhận việc, các kiến thức phù hợp với từng vị trí tuyển
dụng, đào tạo bổ sung theo hàng tháng, quý….
• Lương thưởng hấp dẫn – thưởng tháng, quý, năm + thưởng phát triển đặc biệt, thưởng doanh số
cao, đáp ứng công bằng và cổ vũ mạnh mẽ những người có năng lực
• Tăng lương thưởng theo kì. Xét thăng cấp thăng chức thường xuyên cho người có năng lực
• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi liên quan tới người lao động theo quy định hiện hành của
pháp luật Việt Nam. Đồng thời được hưởng thêm các phúc lợi khác của công ty như khóa học bổ
sung kiến thức, khám sức khỏe định kì, các hoạt động ngoại khóa, đại hội, du lịch trong nước và
nước ngoài…….
Ứng viên quan tâm có thể liên hệ phòng nhân sự:
-

Sđt: 02703.752.819

-

Hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ: Phòng nhân sự
Công ty TNHH NewHope Vĩnh Long.
Lô I - KCN Bình Minh, Ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
Hoặc gửi qua mail: nhvl.hr@gmail.com

