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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty CP Nông dược H.A.I chuyên sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cần tuyển 

các ứng viên giỏi, năng động cho vị trí sau: 

Chức danh: Nhân viên kinh doanh Ngành Phân Bón 

Mô tả công việc 

 Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ bán hàng với các đại lý phân bón tại các tỉnh thuộc khu vực  

Đồng bằng sông Cửu Long và Miền Đông Nam Bộ. 

 Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng và doanh thu về sản phẩm. 

 Tự chủ trong việc giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh 

với khách hàng. Đề xuất, góp ý xây dựng chương trình bán hàng, khuyến mãi và chăm sóc khách 

hàng. 

 Theo dõi nhu cầu thị trường và nắm bắt tình hình sâu bệnh trên địa bàn phụ trách. 

 Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu. 

 Yêu cầu công việc 

 Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan tới Nông Nghiệp. 

 Ưu tiên ứng viên có kinh  nghiệm trong lĩnh vực Phân bón hoặc liên quan tới Nông Nghiệp 

 Đam mê, nhạy bén và năng động trong kinh doanh. 

 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán bán hàng tốt. 

 Chịu áp lực công việc 

 Đi công tác theo yêu cầu công việc. 

Nơi làm việc 

 Văn phòng công ty: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Và công tác tại các tỉnh thuộc khu vực  Đồng bằng sông Cửu Long và Miền Đông Nam Bộ. 

Mức lương: lương thỏa thuận. 

Các chế độ khác 

 Môi trường làm việc thân thiện cởi mở thường xuyên được đào tạo kiến thức chuyên môn sâu 

và phát triển kỹ năng nghề nghiệp ; Có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và đứng vào đội ngũ 

quản lý – lãnh đạo trẻ của công ty. 



 Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, BH tai nạn 24/24. 

 Thưởng Tết và các ngày Lễ trong năm. Được mua thêm Bảo hiểm hưu trí tự nguyện (mức 

hưởng tối thiểu 1 tỷ đồng trở lên). 

 Được trang bị Đồng phục, Nón bảo hiểm, Áo mưa… 

 Thưởng KPI, thưởng kết quả đạt chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý, 6 tháng, năm. 

 Thời gian làm việc: 40h/ tuần 

    

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0903.105.518 hoặc “tuyentran_2002@yahoo.com” (gặp anh Tuyên) 

 




