


 

 

 

 

1. Nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại: 05 người 
Nơi làm việc: các tỉnh ĐBSCL  
* Mô tả công việc: 
Phát triển thị trường trong khu vực kinh doanh được phân công. 
Tư vấn kỹ thuật, chăm sóc các khách hàng đang hợp tác với công ty. 
Tiếp xúc với khách hàng hàng tiềm năng để thuyết phục khách hàng hợp tác với công ty. 
Triển khai các chương trình bán hàng và các hoạt động thị trường theo yêu cầu của công ty. 
* Yêu cầu: 
Nam Tốt nghiệp 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. 
* Thu nhập: Chế độ lương + thưởng hấp dẫn. Nhân viên bán hàng đạt mục tiêu, thu, nhập 
có thể đạt trên 50 triệu đồng/tháng và có các cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 
 

2. Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi heo: 2 người 
Nơi làm việc: Ở nội trú trong trại chăn nuôi heo của khách hàng tại các tỉnh ĐBSCL (từ Vĩnh 
Long đến Cà Mau) 
* 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: 
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 

 

 

 

 

Phỏng vấn trực tiếp tại: 

Thời gian: 

 

 Môi trường làm việc năng động. 

 Chính sách phúc lợi & Lương thưởng 
hấp dẫn 

 Cơ hội đào tạo và phát triển đang 
chờ đón bạn 

 Ứng viên mới tốt nghiệp sẽ được đào 
tạo theo chuyên môn và kỹ năng phù hợp 
 

Địa chỉ nhận hồ sơ:  

GreenFeed VN – CN Vĩnh Long 

Ms. Quyên - 0945.928.908 

Quyen.pc@greenfeed.com.vn 

Tải đơn ứng tuyển từ 

Website: http://greenfeedcareers.com/ 

 

Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam gồm hệ thống 8 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 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 hơn 2.000 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, Campuchia, Myanmar và Lào.  

Theo định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, GreenFeed đang dần khép kín chuỗi giá trị thực phẩm sạch thông qua mô hình Feed (thức ăn 
chăn nuôi) - Farm (nông trại) - Food (thực phẩm), đồng thời kiên trì theo đuổi hoài bão “Đem lại giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch” khi đến tay người tiêu 
dùng. 

Năm 2017 GreenFeed, được xếp hạng trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và đứng thứ 3 trong ngành nông nghiệp. 

Nhà máy GreenFeed Bến Lức 

Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

ĐT: (0272) 363 2881 

Fax: (0272) 363 3374 

 

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên 

Địa chỉ: Đường A5, Khu A, KCN Phố Nối A,  

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

ĐT: (0221) 378 9770 

Fax: (0221) 378 9779 

Nhà máy  GreenFeed Bình Định 

Địa chỉ:Lô D2.2 KCN Nhơn Hòa, 

 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

ĐT: (0272) 363 2881 

Fax: (0272) 363 3374 

 

GreenFeed  Hà Nam 

Địa chỉ: KCN Đồng Văn II,  

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

ĐT: (0226) 357 7888 

Fax: (0226) 357 7899 

Nhà máy  GreenFeed Đồng Nai 

Địa chỉ: KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai.  

ĐT: (0251) 897 2881  

Fax: (0251) 897 2468  

 

Nhà máy  GreenFeed Cambodia 

Địa chỉ: Ấp Suông, xã Suông, huyện Tbongkhmum, 

tỉnh Kampong Cham, Vương quốc Campuchia. 

ĐT: +85 542 500 0186 

Trung tâm Giống – Tinh heo Cẩm Mỹ 

Địa chỉ: Xả Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (84) 0966 822 111 

 

Trung tâm heo giống GreenFarm Asia 

Địa chỉ: Xã  Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông 

ĐT: (84) 072 3645 678 

 

Trung tâm heo giống Hưng Yên 

Địa chỉ: Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: (84) 0966 595 111 

http://greenfeedcareers.com/

