Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
Do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh phân bón hữu cơ, hữu cơ vi
sinh; Công ty Cổ phần Thiên Sinh cần tuyển:
Số lượng: 10 người

Giới tính: Không yêu cầu

Khu vực: Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên và Miền bắc.
Ứng viên ưu tiên là người yêu nghề, yêu công việc, cùng có lý tưởng hướng đến giá
trị sống tử tế, nhân văn thông qua các hành động hướng đến khách hàng, cộng đồng,
xã hội và môi trường sống.
1. Mô tả công việc:
1.1 Tổ chức và đánh giá hiệu quả các chương trình: Hội thảo, trình diễn…
1.2 Phối hợp chăm sóc nông dân sau mỗi sự kiện hội thảo, thăm quan...
1.3 Phối hợp giải quyết các vấn đề hậu mãi, đề xuất các giải pháp khuyến nông.
1.4 Đi công tác khi có yêu cầu.
1.5 Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
2. Yêu cầu:
2.1 Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Nông học, BVTV, Trồng trọt…
2.2 Có kiến thức về phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh.
2.3 Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thuyết phục khách hàng.
2.4 Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, làm việc nhóm.
2.5 Chịu thách thức cao trong công việc.
3. Quyền lợi được hưởng:
3.1 Lương cơ bản từ 7- 12 triệu, thưởng % doanh số, KPIs, Lễ, Tết, sinh nhật…
3.2 Được phụ cấp xăng xe hoặc có xe đưa rước khi đi công tác.
3.3 Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghề nghiệp, giá trị bản thân.
3.4 Các chính sách và giá trị cộng thêm được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
3.5 Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6.
4. Hồ sơ gồm:
CV ghi rõ thị trường có thể công tác, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ…
5. Nộp hồ sơ:
5.1 Bộ phận Tuyển dụng - VPĐD Công ty Cổ phần Thiên Sinh tại Tp. HCM.
Địa chỉ: Lầu 6, 14-16 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
5.2 Hoặc gửi qua email: hr@komix.vn (Ms. Loan).
5.3 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến khi tuyển đủ theo yêu cầu.

