
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 

 

Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam là công ty dược phẩm 100% vốn đầu tư từ Malaysia. Nhà máy 

của Y.S.P. đạt chuẩn WHO- GMP chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc thú y và đã cho ra đời 

hàng loạt sản phẩm thuốc thú y chất lượng, hiệu quả. (www.yspsah.com) 

Do nhu cầu mở rộng thị trường Việt Nam, công ty Dược phẩm thú y Y.S.P Malaysia tìm kiếm 

các ứng viên cho vị trí:  

Vị trí Đại Diện Thương Mại : Kỹ thuật viên thủy sản:    

Nơi làm việc:  Kiên Giang, Hải Dương. Khu vực miền Trung/ miền Bắc 

Nhiệm vụ: 

 

• Bán hàng và giới thiệu các sản phẩm 

của công ty cho khách hàng hiện tại 

và khách hàng tiềm năng 

• Đạt được mục tiêu doanh số bán hàng 

và phát triển mạng lưới khách hàng. 

• Hỗ trợ nhân viên kinh doanh về 

vấn về kĩ thuật cho khách hàng. 

• Chi tiết sẽ thỏa thuận lúc phỏng 

vấn. 

 

Yêu cầu:  

 

• Cử nhân ngành Bác sĩ thú y/ Động vật 

học/ Chăn nuôi hoặc bằng cấp khác 

có liên quan. 

• Ưu tiên 1 – 2 năm kinh nghiệm ngành 

hàng thuốc thú y. 

• Khuyến khích các ứng viên mới tốt 

nghiệp nộp đơn. 

• Cử nhân chuyên ngành Thuỷ Sản. 

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kỹ 

thuật trại tôm. 

 

Chế độ:  

 

• Lương cao ổn định. 

• Các khoản phụ cấp hàng ngày. 

• Tiền thưởng theo doanh số và các khoản tiền thưởng khuyến khích khác. 

• Tham gia BHXH, BHYT khi chính thức ký hợp đồng.  

• Nghỉ lễ, nghỉ phép năm theo qui định của Luật Lao Động. 

• Bảo hiểm tai nạn 24/7 

Hồ sơ dự 

tuyển : 
- 3 hình 3 x 4  

- Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch  

- Giấy khai sinh, Bản sao CMND, hộ khẩu 

- Bản photo bằng cấp chứng chỉ có liên quan. 

 

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển qua địa chỉ email hoặc đường bưu điện về địa chỉ sau: 

Email: maiptt@yspsah.com 

Bưu điện: Ms. Mai - phòng Nhân sự.   Điện thoại: 08 5412 2545 

VP Hà Nội: Lô 28, Khu Trung Văn, Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

VP HCM: 82-84 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.   

Nhà máy: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

http://www.yspsah.com/
mailto:maiptt@yspsah.com

