
 

 

 

 

 

Công ty TNHH Chia Tải (Việt Nam) chuyên kinh doanh trong nghành hạt giống rau 

màu, có vốn đầu tư 100% nước ngoài Thái Lan, có thị phần trên thị trường Việt Nam hơn 20 năm. 

Hiện nay, do yêu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, công ty thông báo tuyển dụng gấp một số vị 

trí kỷ sư nông nghiệp làm việc trong khu vực ĐB. SCL như sau: 

Vị trí: Nhân viên phát triển thị trường (“Market Development Staff”) 

Yêu cầu công việc: Quảng cáo, tiếp thị hạt giống cho đại lý, tiếp xúc nông dân, thương 

lái, bố trí điểm trình diễn hội thảo, theo dõi và tư vấn kỹ thuật nông dân trồng giống công ty, .v.v… . 

Yêu cầu:  

- Nam tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các nghành nông nghiệp: nông học, trồng trọt, bảo 

vệ thực vật, ... . 

- Nắm vững chuyên môn. 

- Có khả năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt. 

- Lịch sự, nhạy bén, trung thực, siêng năng. 

- Sáng kiến, tích cực đưa giải pháp. 

- Cần cù, có khả năng làm việc xa nhà, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, làm việc nhóm 

tốt. 

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm (Công ty sẽ đào tạo hỗ trợ gắn 

bó lâu dài cùng Công ty) 

Chế độ công ty:  

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Lao động hiện hành (Bảo hiểm xã hội, y tế, thất 

nghiệp, …). 

- Hỗ trợ đầy đủ các chi phí công tác, Lương thõa thuận.  

- Môi trường làm việc hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển. 

Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản sao hộ khẩu, bản sao CMND, giấy khám sức 

khỏe, bản sao bằng tốt nghiệp và các giấy tờ khác liên quan.  

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2018 (Phỏng vấn hằng tuần tới khi đủ chỉ tiêu). 

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Công ty TNHH Chia Tải (Việt Nam) 

Số 07, Đường Số 1, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam.  

Số điện thoại liện hệ phỏng vấn: 086 858 8978 gặp Anh Trần Bá Đại 

              Hoặc gởi hồ sơ về email: tbdai306@gmail.com. 

  

      CHIA TAI 

Công ty TNHH Chia Tải (Việt Nam) 

Số 7, Đường 1, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 6287 1620 

WEB: http://www.chiataigroup.com/en/news-pressrelease-detail/45/Chia-Tai-Seeds   

Hoặc Clip youtube giới thiệu Công ty: https://youtu.be/9EoqkHHuQw8 
 

 


