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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
……….
Được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, Công ty TNHH GARSONI (VIỆT NAM)
100% vốn nước ngoài.GARSONI phát triển trên cơ sở hoạt động nghiên cứu các sản phẩm phân
bón công nghệ cao và nguyên liệu sản xuất phân bón cao cấp; Trung tâm nghiên cứu đặt tại bang
California, là trung tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phân bón công nghệ cao tại Mỹ;
Mục tiêu của GARSONI là đạt được vị trí hàng đầu về công nghệ trong lĩnh vực sản xuất phân
bón NPK công nghệ cao., chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm phân bón ngoại nhập công nghệ cao
. Chúng tôi tin chắc rằng ngoài việc phát triền kinh tế mang lại lợi nhuận kinh doanh, Công Ty
GARSONI VIỆT NAM cùng chung tay góp sức vào việc cải thiện mùa màng bội thu cho Nông
Nghiệp Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Sản lượng tiêu thụ:NPK: 2,6 triệu
tấn (2013);Nguyên liệu phân bón: 3,4 triệu tấn. Hiện GARSONI có chi nhánh và văn phòng tại
Brasil, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam.
Hiện nay chúng tôi cần tuyển:






I.

II.

Vị trí:
NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN
Nơi làm việc:
Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang
Cấp bậc:
Nhân viên
Hình thức:
Nhân viên chính thức
Độ tuổi :
23 – 35
Số Lượng:
30 Người
Mô tả Công việc
 Làm việc tại Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, ĐăkLăk
 Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ
kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với
những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng
khác.
 Cung cấp thông tin sản phẩm, tư vấn cho khách hàng.
 Chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 Duy trì thông tin quản lý qua việc nộp các phân tích khu vực hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng và hàng năm.
 Kiềm tra việc cạnh tranh bằng việc thu thập các thông tin nơi kinh doanh hiện tại
về giá cả, các sản phẩm, sản phẩm mới, lịch phân phối, kỉ xảo bán hàng, v.v..
 Giới thiệu những thay đổi trong sản phẩm, dịch vụ, chính sách qua việc đánh giá
các kết quả và sự phát triển trong cạnh tranh
Yêu Cầu Công Việc
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Ưu tiên hộ khẩu Miền Trung, Miền Bắc, chịu đi công tác xa
Làm việc tại Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, ĐăkLăk
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành kinh tế, nông nghiệp
Am hiểu về phân bón và các công dụng về phân bón, cây trồng và kỹ thuật chăm
bón cây trồng.
 Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao....
Phúc lợi:
 Bảo hiểm theo quy định
 Tăng lương
 Du Lịch Xe đưa đón
 Phụ cấp thâm niên
 Thưởng Chăm sóc sức khỏe
 Chế độ nghỉ phép
 Đào tạo
Hồ sơ ứng tuyển gồm:
 Đơn xin việc
 CV (miêu tả đầy đủ thời gian, địa điểm học tập, làm việc, nội dung công việc từng
đảm nhận)
 Sơ yếu lý lịch
 Hộ khầu, CMND, Bằng cấp liên quan (bản photo, công chứng)
Mọi chi tiết liên hệ thông tin:
 P.HCNS: Nguyễn Hoàng Khương (Mr).
 -Điện thoại: 18009019 ( Ext: 400)
 Email: khuongnguyen@garsoni.com.vn
 Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Scetpa, Số 19A, Đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình,
TP.HCM

