
 

 
 
 

TUYỂN DỤNG 
 

Công ty ME NON chuyên cung cấp phụ gia thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, do nhu cầu 

mở rộng, phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:      
❖ 02 Nhân viên Kinh Doanh (1 Nam, 1 Nữ) 

1. Mô tả công việc: 

-   Phụ trách các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi, thủy sản cung cấp cho Công ty sản xuất Thức ăn, 

Trang trại. 

-   Theo dõi đơn hàng và các công việc liên quan 

-   Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo,… 

-   Chi tiết công việc mô tả cụ thể khi phỏng vấn. 

2. Yêu cầu:  

-    Nam/ Nữ, tuổi từ 22 – 28 

-   Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Chăn Nuôi/ Thú Y/ Nuôi Trồng Thủy Sản, Dinh Dưỡng động vật và 

các ngành khác liên quan Kinh tế như Quản trị Kinh doanh, Ngoại Thương, Ngoại Ngữ tiếng Anh, tiếng 

Hoa … 

- Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. 

3. Phúc lợi: 

-    Lương: Lương căn bản + Thưởng Doanh số 

-    Thưởng quý, thưởng năm 

-   Các khoản phụ cấp khác (phụ cấp thị trường, công tác phí,...) 

-   Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm 

-   Tham gia các hoạt động hội thao mỗi quí 

-   Khám sức khỏe định kỳ hằng năm 

-   Du lịch kết hợp chương trình Teambuilding hằng năm do Công ty tổ chức 

-   Chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo Luật Lao động hiện hành. 

4. Thông tin liên hệ: 

-   Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email: nhansu.menon@gmail.com  

-   Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ms Oanh – Phòng HCNS số điện thoại: 0968766687 hoặc gửi hồ     

sơ trực tiếp tại Số 11-13-15 Đường 57C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM. 
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