THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Động Vật EH Hải Phòng Việt Nam là Công ty
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia
cầm và thủy hải sản với mức vốn đầu tư 100% của nước ngoài thuộc tập đoàn Hy
vọng Phương Đông Trung Quốc. Do nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng kinh
doanh, Công ty cần tuyển nhân sự cho vị trí sau .
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh
2. Số lượng: 30 người
3. Thị trường làm việc: tại các tỉnh miền Bắc
4. Yêu cầu:
- Nam độ tuổi từ 24-35 tuổi, có sức khỏe tốt, có phương tiện đi lại.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng giao
tiếp và đàm phán, chịu được áp lực công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Ưu tiên sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Sinh học.
5. Đặc thù công việc:
- Mở rộng thị trường kinh doanh các sản phẩm của công ty với các tỉnh, theo
dõi chăm sóc, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng tại các trang trại
6. Quyền lợi:
- Thu nhập từ 10.000.000 đến 20.000.000.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Nhiều cơ hội thăng tiến và đào tạo chuyên sâu.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật.
7. Hồ sơ ứng tuyển gồm có:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật, có dấu xác nhận chính quyền địa phương.
- Đơn xin việc viết tay (nêu rõ quá trình làm việc).
- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).
- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- Các bằng cấp phô tô (bản sao công chứng)
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng).
- Giấy phép lái xe máy, bảo hiểm xe máy.
- 2 ảnh 3x4cm (thời hạn không quá 06 tháng).
8. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:
Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Chính trị - Công tác HSSV, P.107 nhà A6 (gặp
cô Ngân - SĐT: 0975 204 405) vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Hạn nộp đến
31/01/2018.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Động Vật EH Hải Phòng Việt Nam.
Địa chỉ: lô đất D4, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ-Cát Hải, X.Hồng
Phong, H. An Dương, TP Hải Phòng. ĐT: 02252.225.180

