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Tên công ty: Công ty TNHH Thần Vương 

Địa chỉ: Số 91, đường 55, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM  

Mức lương: Lương cố định + Thưởng theo năng lực 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư thủy sản 

Số lượng: 03 nhân viên (Nam) 

Địa điểm làm việc: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/12/2020 

1. Mô tả công việc 

- Hiểu rõ các thuộc tính, giá trị sản phẩm, quy trình sử dụng sản phẩm của công ty và tư vấn 

sử dụng sản phẩm cho khách hàng. 

- Hỗ trợ kỹ thuật nuôi, tư vấn kiến thức và cách xử lý bệnh cho khách hàng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, định hướng của quản lý. 

2. Kinh nghiệm/Kỹ năng: 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành nuôi trồng thủy sản/ bệnh học thủy sản/ ngư 

y hoặc các ngành khác có liên quan. 

- Có kinh nghiệm tối thiểu 8 tháng làm việc tại trang trại nuôi tôm. 

- Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó học hỏi. 

3. Hồ sơ: 

- Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm. 

- Bằng cấp, chứng chỉ khác liên quan. 

- Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Hộ khẩu, CMND 

4. Quyền lợi/ phúc lợi: 

- Lương phụ thuộc vào năng lực + Thưởng cuối năm. 

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. 

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ. 

- Mức lương, thưởng phụ thuộc vào khả năng. Xét tăng lương hàng năm phù hợp với sự nỗ 

lực đóng góp cho sự phát triển của công ty. 

- Du lịch cùng công ty hằng năm. 

- Được tham gia đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định 

của luật Lao động và quy chế công ty. 

5. Thông tin liên hệ 

- Tên liên hệ: Trần Quốc Vĩ 

- Điện thoại: 0868 69 0004 (có zalo) 
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- Địa chỉ email nhận hồ sơ: vitran@thanvuong.com  

- Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp:  

 Văn phòng Công Ty TNHH Thần Vương 

 Địa chỉ: Số 91, đường 55, khu phố 9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM  

Công ty TNHH Thần Vương với hơn kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế 

phẩm sinh học, thuốc thú y thủy sản. Hiện tại công ty có nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO tại KCN 

Hải Sơn, Đức Hòa Long An. Thần Vương cam kết đưa đến cho quý khách hàng những sản phẩm 

với chất lượng ngày càng vượt trội và mang tính ổn định cao nhất.  

Quy mô công ty: 50-100 

Mọi chi tiết xin xem trên trang web của công ty: http://thanvuong.com/  
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