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Số: 01.21 /TBTD-TS                                                               Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
  

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH 

GROUP) là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học y dược, dịch bệnh thủy sản, thuốc 

trị bệnh thủy sản bằng thảo dược, nước uống thảo dược, rượu và phân bón mang thương hiệu Trường 

Sinh Group. 

Để đáp ứng nhu cầu, bổ sung nguồn lực nhân sự cho toàn hệ thống, Trường Sinh 

Group tuyển gấp nhân sự ở vị trí sau: 

 

1. Vị trí tuyển dụng:  

Nhân viên kinh doanh   SL: 50 người   Giới tính: Nam/Nữ 

2. Địa điểm làm việc: 

Khu vực Miền Tây Nam Bộ: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ. 

3. Yêu cầu công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

4. Quyền lợi được hưởng: 

- Mức lương cơ bản: từ 10 – 12 triệu đồng/tháng + thưởng doanh số hấp dẫn. 

- Được ký hợp đồng lao động chính thức, được tham gia đóng bảo hiểm và các chế độ 

phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước. 

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc trong môi trường thân thiện, 

năng động; giúp hoàn thiện nhanh chóng kỹ năng và kiến thức, cơ hội thăng tiến cao. 

5. Yêu cầu chung:  

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thủy sản hoặc các ngành khác có liên quan. 

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thủy sản là một lợi thế. 

- Nhiệt huyết, năng động, linh hoạt, nhanh nhẹn. 

- Khả năng giao tiếp tốt.  

6. Hồ sơ xin việc bao gồm: 

(1) Đơn xin việc;  

(2) SYLL có xác nhận của địa phương;  

(3) Bản sao y chứng thực CMND;  

(4) Bản sao y chứng  thực Sổ hộ khẩu;  

(5) Bản sao y chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;  

(6) 03 tấm hình 3 x 4; 

(7) Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện (những giấy tờ yêu cầu có xác 

nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 tháng gần nhất). 
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7. Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: đến hết ngày 31/01/2021. 
 

8. Thông tin liên hệ:  

Hồ sơ ứng tuyển qua email: truongsinh.phongnhansu@gmail.com hoặc gửi trực 

tiếp về Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh, 

số 1335 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai. Điện thoại – 02696.560768 Phòng 

HCNS hoặc liên hệ trực tiếp Mrs. Yến - 0905389371 

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đánh giá hồ sơ, ứng viên vui lòng Tải Đơn ứng 

tuyển theo mẫu của Công ty trên trang web:www.truongsinhgroup.com 

Tìm hiểu thông tin chi tiết về Công ty tại đường link sau: truongsinhgroup.com 

 

 

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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