
THƯ NGỎ 

Kính gửi quý Thầy cô Khoa Nông Học Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ 

Chí Minh. 

Mekong Agromart là thương hiệu mới trong hệ sinh thái SARACoop, là nhà phân 

phối các sản phẩm nông dược (Cấp 1) cho các thương hiệu lớn tại thị trường Tp. 

Hồ Chí Minh. 

Tôi là Sinh viên Trường ĐHNL khoá 25, Với mong muốn được làm việc cùng các 

bạn Tân Kỹ Sư, Mong quý Thầy Cô giúp đỡ cho Mekong có được 3 nhân sự phục 

vụ phát triển doanh nghiệp. 

1. Dịch Vụ  (Nam)          

 

1. Quản lý nguồn thu nhập máy bay phun thuốc, tiếp xúc nông dân tìm KH, lên lịch 

phục vụ khi có KH. 

 3. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự quản lý của hàng bán lẻ.   

 

 - Hoa hồng: 5% cho dịch vụ bay. 

 - Được chia thưởng trong 1% lợi nhuận của hàng bán lẻ.   

- Lương có bản: 8tr + phụ cấp 2tr.        

2. Nhân viên phát triển thị trường  (Nam/nữ)        

 

2. Tiếp xúc nông dân làm demo sản phẩm mới. Xây dựng kênh bán hàng đại lý cấp 2 

Khu vực Sài Gòn. 

 

4. Hổ trợ và quản lý khi phát triển thêm cửa hàng Mekong  (nhượng quyền thương 

hiệu).   

 

- Kênh cấp 2: 0.5% cho doanh số thuốc, phân bón gốc. 2% cho dinh dưỡng phân 

bón lá, các sản phẩm Sara.   

 - Được chia thưởng trong 2% lợi nhuận của hàng bán lẻ. 

- Lương có bản: 8tr + phụ cấp 2tr.        

3. Nhân viên bán hàng(nữ)          

 

- Trực cửa hàng, tham gia bình luận trên facebook, tham gia hội nhóm để quảng 

cáo cửa hàng. 

 - Được chia thưởng 8% lợi nhuận của hàng bán lẻ.      

 - Sắp xếp giao hàng kênh online         

- Lương có bản: 6tr + phụ cấp 1tr. 
 

      

Hồ sơ gửi về email: mekongagromart@gmail.com. 

Hạn chót nhận hồ sơ : 26/02/2023. ---- SĐT: 0964.98.78.67 
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