THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY GROBEST VIỆT NAM
Grobest là một tập đoàn Quốc Tế được thành lập năm 1974 có trụ sở tại Vương Quốc Anh. Grobest
là một trong những tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực sản xuất các loại thức ăn nuôi trồng Thủy sản
chất lượng cao. Là thành viên thứ 23 của Tập đoàn Grobest, Công ty TNHH Grobest Việt Nam được
thành lập vào năm 2000. Với các giá trị cốt lõi “Đổi mới”, “Chính trực”, “Bền vững” và “Hợp tác”,
Kính gởi:
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
trong suốt 20 năm qua, Grobest Việt Nam luôn dẫn đầu thị phần thức ăn thủy sản, chúng tôi tin
Tên doanh nghiệp:
Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)
rằng Grobest Việt Nam là nơi bạn có thể bắt đầu thực hiện ước mơ sự nghiệp của bạn.

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH (Số lượng: 20)
Mô tả công việc
-

Đảm bảo các dịch vụ và giao dịch trong khu vực phân công được quản lý đúng cách.
Hỗ trợ kỹ thuật cho trang trại và đại lý.
Tuyển chọn, duy trì các trang trại và đại lý phụ cho đại lý được phân công.
Tổ chức hội thảo cho đại lý phụ và trang trại.
Cập nhật thông tin thị trường một cách kịp thời.

2. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG (Số lượng: 20)
Mô tả công việc
-

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nuôi tôm cho hộ nuôi.
Giới thiệu, hướng dẫn đại lý, hộ nuôi sử dụng đúng cách thức ăn tôm.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong thay đổi phương thức nuôi mới.
Tổ chức hội thảo giới thiệu kỹ thuật mới cho nhân viên sale thức ăn, đại lý và hộ nuôi
Cập nhật thông tin kỹ thuật liên quan đến nuôi trồng thủy sản một cách kịp thời cho Công
ty.

Yêu cầu
-

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản;

-

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt;

-

Trung thực, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm;
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-

Ưu tiên định hướng nghề nghiệp theo ngành thức ăn nuôi tôm / trang trại tôm.

Lương và Phúc lợi
-

Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Phụ cấp thị trường + Thưởng các ngày lễ;
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển chuyên môn/ kỹ năng;
Hưởng chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước;
Nghỉ lễ tết theo qui định, du lịch hằng năm.

Thông tin liên hệ
-

Email: gbvn_recruit@grobest.com

-

Số điện thoại: 0251 3993511 – Số nội bộ: 104/739
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