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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 
Vị trí: Nhân viên kinh doanh nông nghiệp 

Phòng ban: Phòng kinh doanh 

Quản lý trực tiếp:Trưởng phòng 

 

1. Mô tả công việc 

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, quan hệ với các đại lý, khách hàng và nắm bắt tình hình 

thị trường để đảm bảo chỉ tiêu doanh số đặt ra. 

- Tổ chức và quản lý mạng lưới phân phối sản phẩm trong khu vực được giao. 

- Đảm bảo việc thu hồi công nợ của khách hàng. 

- Nắm được giá cả, sản phẩm cạnh tranh của các công ty khác. 

- Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm đồng ruộng đã được phê duyệt, thu thập số 

liệu viết báo cáo 

- Lập kế họach và thực hiện hội thảo nông dân được phân công 

- Tư vấn nông dân, đối tác thương mại về kỹ thuật liên quan đến phân bón, kỹ thuật canh 

tác 

- Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về quy trình chất lượng sản phẩm, thời gian giao 

hàng. 

- Nơi làm việc : Các khu vực Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh,Kiêng Giang, Bến Tre, Cà 

Mau, Bạc Liêu, Bình Thuận, Gia Lai, Bình Dương, Bình Phước. 

2. Yêu cầu 

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành nông nghiêp, BVTV, khuyến 

nông, trồng trọt, kinh tế nông nghiệp. 

- Có kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật hay bán hàng trong thị trường nông nghiệp/phân bón 

với đại lý, nhà phân phối, nông dân là một lợi thế. 

- Giao tiếpthuyết phục, thương lượng tốt. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và hợp tác tốt. 

- Chấp nhận công tác theo yêu cầu công việc. 

- Sử dụng tốt tin học văn phòng. 

3.  Quyền lợi 

- Lương 10 - 12 triệu + hoa hồng ( thu nhập trên 15 triệu ) 

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định 

lâu dài. 
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- Được đóng BHXHtheo quy định của nhà nước. 

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện. 

- Được hưởng các quyền lợi khác 

4. Thông tin liên hệ 

Công ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Việt Nông 

Địa chỉ: 456 Merita Khang Điền, Đường Liên Phường, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM 

Điện thoại: Ms.Lan - 0909.625.798 – Email: mail@vincoagri.vn 

 


