
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Nanovet là một trong Bốn công ty thành viên của Tập đoàn BMG GROUP 

chuyên sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu nguyên liệu và phân phối Thuốc Thú Y, Thuốc 

thủy sản, Vaccine chế phẩm sinh học. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất tại nhà 

máy đạt tiêu chuẩn GMP, WHO/GLP/GSP với các trang thiết bị hiện đại, công nhân lành 

nghề, cùng đội ngũ chuyên gia là Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sỹ Chăn nuôi- Thú Y giàu 

kinh nghiệm. Các sản phẩm Nanovet phù hợp với các hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô 

công nghiệp.  

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí 

sau:   

- 01 Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản. 

- 15 Chuyên viên kỹ thuật thương mại nuôi trồng thủy sản. 

I. Nhiệm vụ : 

- Đại diện thương mại kỹ thuật cho công ty. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây 

dựng hệ thống phân phối trong địa bàn mình quản lý, xúc tiến các thủ tục ký kết 

hợp đồng với khách hàng.  

- Tư vấn thông tin sản phẩm , thông tin kỹ thuât đến khách hàng, quảng cáo và tiêu 

thụ sản phẩm Thuốc thủy sản 

II. Yêu cầu: 

- Nam, nữ tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành nuôi trồng thủy sản 

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, có kinh nghiệm trong 

ngành Thủy Sản,  Chăn nuôi – Thú Y.  

III. Quyền lợi  

- Lương thõa thuận + phụ cấp + lương doanh thu + thưởng.  

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp 

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn thường xuyên.  

IV. Địa điểm làm việc  

Khu vực Miền Tây, Phú Yên,  Khánh Hòa … 

 

 



V. Hồ sơ:  

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương 

- Đơn xin việc 

- Sổ hộ khẩu, CMND photo công chứng 

- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ liên quan 

- Giấy khám sức khỏe  

- 2 ảnh 4x6 cm 

VI. Thời gian: từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/12/2020 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại: số 189 Đường Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 

9, TP.HCM  

Hoặc gửi Hồ sơ qua: 

Email: nanovetmn@gmail.com  

Tiêu đề ghi rõ: Gửi Phòng Nhân sự - Tên Ứng Viên – Vùng mong muốn làm việc 

Liên hệ: Ms. Mỹ SĐT: 0977.522690, Mr Hoàn SĐT: 0868 055 888 

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020 
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