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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty CP Agro Life Science Việt Nam là đơn vị chuyên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá 

nhập khẩu. Do nhu cầu phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường công ty cần tuyển dụng nhân sự ở vị trí: 

Nhân Viên Kinh Doanh 
 

1. Khu vực làm việc: các Tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu. 

 

2. Chuyên ngành ứng tuyển: Tốt nghiệp một trong các ngành sau: Nông Học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, 

Kỹ thuật nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp,… 

 

 

3. Kỹ năng và yêu cầu:  

 Trung thực, ham học hỏi, thái độ tốt. 

 Chịu khó, chấp nhận thử thách. 

 Có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình và đàm phán tốt. 

 Có khả năng tổ chức hội thảo nông dân, tư vấn bán hàng, trình diễn sản phẩm. 

 Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

 

4. Chế độ: 

 Lương cơ bản 08 triệu + thưởng theo doanh số, năng lực (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn). 

 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT. 

 Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết. 

 Nghỉ lễ, Tết theo Luật lao động. 

 Nhiều chế độ phúc lợi khác. 

 

5. Yêu cầu hồ sơ: 

Đơn ứng tuyển, Sơ yếu lý lịch, bản sao hộ khẩu, CMND/ CCCD, bằng cấp có liên quan 

Giấy khám sức khỏe 

 

6. Thời gian tuyển dụng: bắt đầu từ 22/07/2022 đến 31/08/2022 hoặc đến khi đã tuyển đủ nhân sự. 

 

7. Địa chỉ nộp hồ sơ:  

 Liên hệ: 0899.779.679  

 Hồ sơ ứng tuyển gửi bản scan hoặc hình ảnh qua Email: AgroLS.VN@Gmail.com. Hoặc địa chỉ 

VPĐD: 157/13/19 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 Mang theo hồ sơ gốc khi được hẹn phỏng vấn (chỉ hẹn phỏng vấn với hồ sơ đạt đủ yêu cầu). 

 

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022. 

                                   Giám Đốc 
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