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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021 
 

Công ty Cổ phần RYNAN Smart Fertilizers được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Nguyễn Thanh 
Mỹ. Chỉ với 04 năm hoạt động, Công ty cổ phần RYNAN Smart Fertilizers đã không ngừng phát triển và đang mở 
rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực phân bón thông minh, tan chậm có kiểm 
soát, cung cấp máy móc, thiết bị và các dịch vụ canh tác thông minh trong nông nghiệp công nghệ cao. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng kinh doanh, công ty chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên ở vị trí 
sau: 

YÊU CẦU VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  

 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (05 nhân viên) 

Mô tả công việc: 
o Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm (phân bón thông minh); 

o Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm Công ty; 

o Nắm bắt tình hình sử dụng và các vấn đề liên quan đến sản phẩm Công ty; các sản phẩm khác cùng chủng 

loại trên thị trường; 

o Làm việc tại các tỉnh thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Lâm Đồng, 

Đà Nẵng. 

Yêu cầu: 

o Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

o Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học 

cây trồng; 

 NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT (03 nhân viên) 
Mô tả công việc:  

o Tiến hành các thực nghiệm về phân bón, theo dõi và báo cáo kết quả thực nghiệm; 

o Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phân bón, sự phát triển của cây 

trồng; hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình sử dụng phân bón thông minh; 

o Cải tiến, xây dựng qui trình sử dụng sản phẩm của công ty. 

Yêu cầu: 
o Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học 

cây trồng, Khoa học đất. 

 SINH VIÊN THỰC TẬP BỘ PHẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT (03 sinh viên) 
Mô tả công việc:  

o Tiến hành các thực nghiệm về phân bón, theo dõi và báo cáo kết quả thực nghiệm; 

o Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phân bón, sự phát triển của cây 

trồng; hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình sử dụng phân bón thông minh; 

o Cải tiến, xây dựng qui trình sử dụng sản phẩm của công ty. 

Yêu cầu: 
o Sinh viên đang theo học các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học cây trồng, 

Khoa học đất. 

o Thời gian thực tập: 02-04 tháng 
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YÊU CẦU CHUNG  

- Sức khỏe tốt; 

- Có khả năng tìm hiểu và sử dụng phần mềm và máy móc thiết bị có liên quan đến công việc; 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý; 

- Kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập; 

- Đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật làm việc; 

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành; 

- Kinh nghiệm: mới ra trường hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. 

LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

- Mức lương thỏa thuận; 

- Tùy theo năng lực làm việc sẽ có những mức thưởng phù hợp; 

- Cơ hội đào tạo trong và ngoài nước … 

- Du lịch trong và ngoài nước; 

- Chăm sóc sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, chương trình chăm sóc răng, tiêm ngừa viêm gan B, khám phụ 
khoa cho nhân viên nữ, … 

- Dùng cơm trưa tại Cafeteria của Công ty; 

- Hỗ trợ chi phí ăn sáng và ăn tối tại Công ty; 

- Được tự do tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại các trung tâm của công ty sau giờ làm việc như: 
Tennis, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, gym, Aerobic và các hoạt động văn nghệ; 

- Được tham gia bảo hiểm theo qui định; 

- Được cấp đồng phục. 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

- Đơn xin việc tự viết có dán ảnh; 

- Bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; 

- Đồ án, môn học, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu đã tham gia (nếu có); 

- Sơ yếu lý lịch (ghi rõ những kinh nghiệm đã có trong thời gian học tập hoặc làm việc); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe. 

HỒ SƠ GỬI VỀ 

Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần RYNAN Smart Fertilizers 
LÊ THỊ HỒNG LỤA 
Điện thoại: 0969.150.467 
Email : lua.le@rynan.vn 
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 
(Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ email trên) 

Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.  

Không hoàn trả hồ sơ cho ứng viên không được xét tuyển. 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY RA THÔNG BÁO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC ỨNG VIÊN THÍCH HỢP 

Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email 

 


