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THƯ TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH CN-KT-SH THÁI NAM VIỆT, là nhà nhập khẩu hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm vi 

sinh của Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ và NaUy cho nuôi trồng thủy sản, khoa học cây trồng và xử lý nước thải 

công nghiệp. Hiện là nhà cung cấp các sản phẩm vi sinh thủy sản cho hơn 50 công ty thương mại về thủy 

sản và xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam. Với phương châm “Dùng tự nhiên để cải thiện tự nhiên” 

để có những “Giải pháp mục tiêu toàn diện” cho khách hàng. Do nhu cầu phát triển hoạt động và kế hoạch 

mới của công ty, chúng tôi cần tuyển như sau: 

Lương: Tối thiểu thu nhập 12.000.0000/tháng.  

Thưởng: Hoa hồng hấp dẫn.  

Vị trí cần tuyển: Nhân viên kỹ thuật thương mại 

Mô tả công việc: 

- Tư vấn kỹ thuật (chủ yếu về vi sinh) của công ty cho các farm nuôi, đại lý. 

- Thực hiện các hoạt động đánh giá sản phẩm mới tại các vùng nuôi. 

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của công ty. 

- Mở rộng thị trường cho công ty.  

- Xây dựng và mở rộng hệ thống khách hàng. 

- Địa bàn hoạt động: Các tỉnh khu vực miền Tây 

- Số lượng: 05  

Yêu cầu: 

- Nam/Nữ, tốt nghiệp ngành thủy sản, ưu tiên sinh viên mới ra trường.  

- Có kiến thức tốt về lĩnh vực thủy sản. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.  

- Anh văn giao tiếp, tin học văn phòng thành thạo. 

- Chăm chỉ, chịu khó, yêu thích lĩnh vực vi sinh.   

Lĩnh vực vi sinh trong hoạt động nuôi trồng thủy sản đang là xu hướng ưu tiên số một. Vì thế chúng tôi 

tự hào là nhà nhập khẩu độc quyền của các công sơ cấp vi sinh hàng đầu Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ và NaUy 

như Genesis Biociense, MegaBac LLC., Bionetix, D.V.S,… cung cấp các sản phẩm vi sinh chất lượng hàng 

đầu Việt Nam hiện nay.  Nhân viên của công ty sẽ được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực vi sinh thủy sản. Có 

cơ hội được học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng con người tại các tổ chức giáo 

dục Doanh nhân uy tín tại Việt Nam.  

Những ai có đam mê về lĩnh vực thủy sản, nhất là vi sinh có thể nộp hồ sơ qua Mail:                                       

sales-marketing@thainamviet.com DT: 0888596366 / 0382544255 

Địa chỉ wed công ty: https://thainamviet.com  

Trân trọng!  

Công ty Thái Nam Việt  
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