
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VTNN VIỆT NÔNG 
ĐỊA CHỈ: 625 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, quận 9, tp Hồ Chí Minh. 
VI TRÍ: "NHÂN VIÊN KINH DOANH - KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG" 

*SỐ LƯỢNG: 5 NGƯỜI 

* KHU VỰC: ĐÔNG NAM BỘ (BÌNH THUẬN, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, TÂY NINH, 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU, ĐỒNG NAI, NINH THUẬN) 
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. 
• 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 
• Gặp gỡ trao đổi kiến thức với nông dân, tìm hiểu nhu cầu của họ. Thực hiện các cuộc khảo sát 
theo yêu cầu 
• Tư vấn nông dân, đối tác thương mại về kỹ thuật liên quan đến phân bón, kỹ thuật canh tác 
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương, 
• Giải quyết những khó khăn trở ngại hay thắc mắc của nông dân liên quan đến vấn đề kỹ thuật 
• Đảm bảo việc thu hồi nợ của khách hàng 
• Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về quy trình chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng 

2. Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên 

3. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

4. MỨC LƯƠNG: THỎA THUẬN 

5. Quyền lợi được hưởng: 

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. 
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. 
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện. 
- Được hưởng các quyền lợi khác 

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành nông nghiêp, BVTV, 
Khuyến nông, trồng trọt, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh. 

6. Yêu cầu công việc: 
* 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 ột lợi thế. 
* Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đúng chuyên ngành trên có nhu cầu ứng tuyển công ty sẽ tạo 
điều kiện và được ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT CÂY TRỒNG và KỸ NĂNG BÁN HÀNG. 
• Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết 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 
• Đảm bảo hoạt động và thái  
7. Hồ sơ ứng viên nộp về:  
 *  Công ty cổ phần VTNN Việt Nông, số 2, Merita Khang Điền, Liên Phường, Phước Long B, 
quận 9, tp Hồ Chí Minh. 
 * Nộp online: Huent@vincoagri.vn. 
* Liên hệ: 028.62770199 hoặc 0986.961.117 (gặp Huệ) 

                                                                     Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2019 

                                                                                 CÔNG TY CP VTNN VIỆT NÔNG 

  

                                              

 

 


