
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Khoa Nông Nghiệp - Trường Đại Học Cần Thơ 

 Công ty Cổ Phần Nông Dược ANT là Công ty chuyên kinh doanh và phân phối phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật đang cần tuyển các vị trí sau: 

Nhân viên kinh doanh kiêm kỹ thuật: Số lượng 05 người 

* Yêu cầu: 

- Giới tính: Nam/nữ 

- Trung thực, siêng năng, cầu tiến 

- Ưu tiên người địa phương và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh  

  vực kinh doanh thuốc BVTV ít nhất 01 năm. 

- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Nông học,  

   Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Kinh tế Nông Nghiệp,.. 

* Mô tả công việc: 

- Duy trì và mở rộng hệ thống phân phối 

- Phục trách bán hàng theo doanh số 

- Thực hiện trình diễn, hội thảo, tư vấn bán hàng 
- Địa bàn: Đồng Tháp, Kiên Giang 

           * Chế độ: 

- Lương thỏa thuận theo doanh số 

- Thưởng doanh số theo mùa vụ (2 lần/năm) 

- Thưởng lương tháng 13 

- Chế độ nghĩ dưỡng hằng năm 

- Được tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ 

- Có cơ hội thăng tiến 

- Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, …  

* Thời gian nhận hồ sơ : Từ nay đến hết ngày 05/12/2020 ưu tiên hồ sơ nào đến trước. 

* Hồ sơ xin việc gồm có: 

       + Đơn xin việc 

       + Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan có công chứng  

       + Giấy khám sức khỏe, 2 hình 3 x 4 
   Nộp tại VPĐD Cty: 224, KV2, Quốc lộ 1A, P. Ba Láng, Q Cái Răng, TP Cần Thơ.  

- Có thể gửi qua đường bưu điện 

- Hoặc scan mail vào đia chỉ: nongduocant@gmail.com  

- Xin liên hệ qua số điện thoại: 0783 745984 gặp Ms Chiêu. 

(Ghi chú: Không trả lại hồ sơ khi không đạt yêu cầu). 

Hồ sơ hợp lệ mới được gọi phỏng vấn dự kiến 10/12/2020, bắt đầu làm việc ngay đầu 

tháng 15/12/2020. 

      Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2020 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

            

 

  

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 
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