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GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:  
Công ty Cổ Phần Thương Mại Thú Y Agriviet với ngành kinh doanh chính là cung cấp và phân phối các 
sản phẩm thuốc thú y, vaccine, premix, phụ gia trong chế biến thức ăn dùng trong chăn nuôi gia súc gia cầm, 
thủy sản..  
Hiện nay, AGRIVIET có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với 04 đơn vị thành viên: 
- Chi nhánh miền Nam: B8-9 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Hồ Chí Minh 
- Chi nhánh miền Bắc: 95 Đại An, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội 
- Chi nhánh miền Trung: Lô A39 – KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định. 
Nhằm mở rộng thị trường, Công ty AGRIVIET có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:  
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT  
Số lượng: 20 người (Khu vực làm việc: Miền Đông, Miền Tây).   
Mô tả công việc:  

• Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi thú y, khám chữa bệnh, chăm sóc khách hàng. 
 

• Giới thiệu sản phẩm, quản lý công nợ, tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh, mở đại lý mới. 
 

• Hỗ trợ nhà phân phối, đại lý tổ chức, thực hiện các buổi tư vấn sản phẩm, hội thảo khách hàng. 
 

Yêu cầu: 
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản và các ngành học liên quan.  
• Khả năng giao tiếp giao tiếp, phân tích, tư duy tốt, nhanh nhẹn.  
• Có sức khỏe tốt phù hợp với công việc cần di chuyển nhiều, yêu nghề và có ý chí gắn bó lâu dài với 
công việc.  
• Các bạn sinh viên đang chờ tốt nghiệp, công ty sẽ tổ chức phỏng vấn và đi làm khi hoàn thành 
chương trình học tại trường.  
Quyền lợi:  
• Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng, năng lực chuyên môn, phát triển bản thân với 
chuyên gia đến từ các đối tác như VAXXINOVA – Đức, AQUAVIAL – Pháp, PHARMGATE – Mỹ, 
ALIVIRA - Ấn Độ, UINBIOTECH – Hàn Quốc...  
• Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, gắn kết, chuyên nghiệp.  
• Cơ hội thăng tiến cao và phát triển trong lĩnh vực 
• Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động 

• Phúc lợi: + Chính sách lương, thưởng, phúc lợi đảm bảo theo năng lực và vị trí  
+  Tham quan du lịch hàng năm  
+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN 
+ Khám sức khỏe định kỳ  

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ứng viên có nhu cầu dự tuyển vui lòng:  
- Gửi CV và thông tin cá nhân qua địa chỉ email agr.hr.hcm@gmail.com  
- Thông tin liên hệ: 0933.692.192 (Ms. Hương) để được xếp lịch phỏng vấn. 
 

Chúng tôi luôn sẵn lòng nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


