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THÔNG BÁO 

V/v Tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh 
 

 
Công ty TNHH SX TM DV Nông nghiệp GOFarms cần tuyển Nhân viên Kinh doanh/ 

Chuyên viên Kinh doanh hoạt động tại địa bàn các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Đăk Lăk, Gia Lai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền 

Giang.  

1.  Mô tả: 

 Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và duy trì mối quan hệ với khách hàng ( Nông dân, 

đại lý, nhà phân phối); 

 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm xây dựng và phát triển hệ thống phân phối 

sản phẩm theo định hướng của cấp trên; 

 Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh; cũng như duy trì và đóng góp    

thúc đẩy hoạt động kinh doanh; 

 Quản lý đơn hàng và thực hiện các công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng thuộc 

vùng quản lý; 

 Báo cáo tình hình công việc cho cấp trên theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; 

 Các nhiệm vụ khác mà cấp trên yêu cầu. 

 Văn phòng làm việc: 38/26/16, Đường số 6, Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, Quận 9, TP.HCM. 
 

2.  Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nông học và các ngành 

nghề có liên quan; 

 Sinh viên mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm; 

 Nhanh nhẹn, có khả năng tiếp thu và xử lý vấn đề nhanh; 

 Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc; 

 Ý thức trách nhiệm cao và nhiệt huyết khi làm việc, có khả năng làm việc độc lập; 

 Biết quản lý thời gian, sắp xếp công việc hợp lý; 

 Có khả năng công tác tại các khu vực: Bình Thuận, Đak Lak, Lâm Đồng, và các tỉnh 

Miền Tây Nam Bộ theo yêu cầu Công ty. 



3.  Quyền lợi: 

 Làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ trung; 

 Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực nông nghiệp; 

 Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 

 Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước; 

 Nghỉ lễ Tết theo quy định; 

 Thưởng vượt doanh số Quý/ Năm; 

 Cân nhắc vị trí quản lý/Phó giám đốc/Giám đốc khu vực tùy theo năng lực. 

 Hỗ trợ ô tô khi đáp ứng đủ doanh số công ty đặt ra. 

4.  Thông tin liên hệ: 

 Ứng cử viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ xin việc (cover letter + CV) về email: 

info@gofarms.vn với tiêu đề “Ứng tuyển vị trí Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh - [Tên 

ứng viên]”  

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 0917.294.392 trong giờ hành chính 

   Thời gian: Từ 01/11/2020 đến 30/11/2020. 

* Có thể được yêu cầu bắt đầu làm việc sớm nhất có thể. 

 
 

Trân trọng. 

 
 

GIÁM ĐỐC 
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 LÝ MINH KHA 


