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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH SAO ĐẠI DƯƠNG là một trong những công ty 
hàng đầu về lĩnh vực thuốc thủy sản, với hơn 10 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi chuyên cung cấp các sản 
phẩm chất lượng cho tôm và cá. Để đẩy mạnh hoạt động kinh 
doanh trong thời gian tới, hiện nay công ty chúng tôi đang tìm 
kiếm nhân sự cho các vị trí như sau. 
 

VỊ TRÍ 

. Nhân viên thị trường: 10 người. 

. Nhân viên phòng lab: 4 người. 

 

YÊU CẦU CHUNG 

. Nam, nữ: Từ 22-30 tuổi 

. Chuyên nghành: Nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học thuỷ sản, 
các nghành liên quan. 

. Yêu thích công việc. Có khả năng làm việc độc lập. 

. Có khả năng giao tiếp với khách hàng và có sức khỏe tốt. 

. Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, có tính tuân thủ cao. 
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

. Nhân viên phòng lab: 

Xét nghiệm các chỉ tiêu môi trường, tư vấn bán hàng tại đại lí 
được giao. 

Nhân viên thị trường: 

. Chăm sóc, thúc đẩy doanh số tại các tại lý được giao. 

. Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của 
công ty. 
 

NƠI LÀM VIỆC 

Các tỉnh miền tây: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, 
Cà Mau,.. 

 

QUYỀN LỢI 

. Được đào tạo kỹ thuật và các kiến thức liên quan trước khi 
làm việc chính thức. 

. Chấp nhận sinh viên mới ra trường và chuẩn bị ra trường. 

. Có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương theo năng lực. 

. Được hỗ trợ các chi phí liên quan trong công việc. 

. Lương cứng 

  . Phòng lab: 7 triệu + % hoa hồng. 

  . Thị trường: 8 triệu + % hoa hồng. 

  . Có kinh nghiệm: Lương thoã thuận. 

  



 

HỒ SƠ GỒM 

. Đơn xin việc 

. Sơ yếu lý lịch có công chứng. 

. Sổ hộ khẩu, chứng minh thư công chứng. 

. Bằng cấp hoặc bảng điểm có liên quan photo công chứng 
(có thể bổ sung sau). 

. 02 ảnh 3×4. 

 

LIÊN HỆ PHỎNG VẤN & NỘP HỒ SƠ 

 

. Anh Dũng: 0983327878. 

. Email: dangdung10041979@gmail.com 

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 30/11/2020. Ưu 
tiên ứng viên liên hệ sớm sẽ được sắp xếp lịch phỏng vấn và 
đi làm trước (nếu trúng tuyển). 

 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2020. 
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