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Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam  gồm hệ thống 9 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản gồm 06 NM tại Việt Nam và 03 NM 

nước ngoài ở Campuchia, Myanamar và Lào. Ngoài việc trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, 

HACCP, GLOBAL GAP, BAP, hợp chuẩn, hợp quy cùng công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm điện năng …  

GreenFeed còn tự hào về đội ngũ nhân lực gần 3.000 nhân viên giàu nhiệt huyết, đang làm việc tại các chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, cùng hệ 

thống phân phối khắp 63 tỉnh thành với hơn 2.000 đại lý trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. 

GreenFeed, tự hào hai năm liên tiếp được bình chọn trong là “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và xếp hạng 02 trong ngành nông nghiệp. 

 

 

          THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
     

 

Để đáp ứng đủ nhân sự cho nhà máy GreenFeed, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: 
1. Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi heo: 10 người 

           Mô Tả Công Việc  
- Chịu trách nhiệm về năng suất trại heo của khách hàng 
- Tư vấn, triển khai các giải pháp, quy trình chăn nuôi cho trại 
- Tuyển dụng, hướng dẫn công nhân trại  
- Ghi chép, tổng hợp, phân tích và báo cáo các số liệu về năng suất trại 
- Thực hiện, tổng hợp báo cáo các thử nghiệm (POP)  

            Yêu Cầu Công Việc 

Nam, tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y  
Trung thực, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần đồng đội. 
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích & dự báo. 
Sử dụng được vi tính văn phòng 

 
2. Nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại (số lượng cần tuyển: 20 người 

             Mô Tả Công Việc 

             - Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật gia súc, gia cầm 
             - Thực hiện công việc bán hàng theo kế hoạch tuần, tháng, quý, năm theo định hướng tăng trưởng của khu vực. 
             - Nghiên cứu nhu cầu khách hàng,tìm kiếm và mở rộng thị trường 
             - Triển khai giá bán, phân tích lợi nhuận, hướng dẫn quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng con vật nuôi cho khách hàng. 
             - Thu thập và xử lý thông tin thị trường được phân công.  
             - Tổ chức hội thảo bán hàng, tham quan. Thực hiện các Hội thảo cho khách hàng, đại lý, nhóm người chăn nuôi . 
             - Xây dựng và chăm sóc các mối quan hệ khách hàng. 
            Yêu Cầu Công Việc 

              + Nam, Tuổi từ 25- 35. Tốt nghiệp ĐH Chăn nuôi / Thú y 
              + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương, từng làm trong ngành thức ăn gia súc 
              + Sử dụng vi tính thành thạo văn phòng.  
              + Kiến thức chuyên môn tốt 
           + Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt 
           + Tính cách: trung thực, tự tin, nhiệt huyết, cầu tiến, tinh thần đồng đội cao 

3. Nhân viên chuỗi cung ứng bên ngoài (số lượng cần tuyển: 05)  

              Mô Tả Công Việc 

      - Nhằm tạo ra chuỗi giá trị khác biệt trong ngành chăn nuôi: Kinh doanh Con giống, Thức ăn chăn nuôi, giải quyết đầu ra cho khách 
hàng. 
      - Xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho Cty, khách hàng, người chăn nuôi  
      - Xây dựng kênh bán sản phẩm Vịt thịt, Trứng, Gà thịt, Heo : Thông qua thương lái, Lò mổ, Điểm bán lẻ, bếp ăn, cửa hàng thực 
phẩm,  siêu thị.. 
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       - Phối hợp cùng BP kinh doanh, khách hàng đại lý xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ. 
       - Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa doanh số và độ phủ trong khu vực bán hàng. 
       - Thực thi kế hoạch để đạt doanh số bán hàng đề ra 
       - Tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ báo cáo cho cấp trên. 
       - Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và xử lý các quản hồi của khách hàng 

         Yêu Cầu Công Việc 

               - Tuổi: 22-30 tuổi 
               - Trình độ: Trung cấp trở lên 
               - Chuyên ngành: Kinh tế, Kinh doanh, CNTY, chăn nuôi  CN thực phẩm. 
               - Kinh nghiệm: làm thị trường hàng tiêu dùng, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, .. 
               - Kỹ năng: Làm việc đội nhóm, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ kinh doanh,  
                 hoạch định, phân tích thị trường, tổng hợp, lập kế hoạch bán hàng, báo cáo. 
               - Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị nhân viên kinh doanh/thương mại có liên quan. 
               - Đam mê, nhiệt huyết, chịu khó 
               - Có bằng lái xe B2 trở lên là một lợi thế 
 

 

 Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24. 

 Chính sách du lịch dã ngoại hằng năm, chính sách thưởng, công tác phí cao, lương tháng 13. 

 Chính sách phúc lợi tốt, hấp dẫn 


