
CHIA TAI  là một trong những tập đoàn lớn hoạt động trong ngành hạt giống cây 
trồng tại đất nước Thái Lan. Với bề dày gần 100 năm thành lập, cùng đội ngũ các nhà 
khoa học lai tạo giống đến từ nhiều quốc gia, CHIA TAI tự hào là thương hiệu mang 
đến niềm tin cho quý khách hàng và bà con nông dân. 

Thông tin về chúng tôi: https://www.chiataigroup.com/en/home. https://chiataiseed.com/ 
https://www.facebook.com/chiataiseed/. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam, Công ty chúng 
tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau: (Khu vực Miền Trung-6 người) 
1. Vị trí ứng tuyển:  - Nhân viên thị trường, nhân viên phát triển sản phẩm. 
2. Địa bàn làm việc: -Khánh Hòa,Ninh Thuận (2). Lâm Đồng (2). Đăk Nông (1).Gia Lai (1). 
3. Mô tả công việc: 
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng đang có. Tìm kiếm thị trường và khách hàng mới trong 
địa bàn. 
- Theo dõi, đánh giá sản phẩm cây trồng công ty đang kinh doanh tại địa bàn. 
- Tìm hiểu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh. 
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của công ty và cấp quản lý. 
4. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. 
5.Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trong các ngành Khoa học cây trồng, Nông học, Nông 
nghệ giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Khoa học đất,…. 
6. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm hoặc Chưa có. Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc. 
7. Mức lương: Thỏa thuận. Luôn cao hơn mặt bằng chung của Ngành. 
8.Yêu cầu chung: 
- Trung thực. Có suy nghĩ tích cực.  
- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến trong công việc và nghề nghiệp. 
- Khả năng trình bày, diễn đạt tốt. Chịu được áp lực công việc. Có sức khỏe tốt. 
- Không vướng bận gia đình, thời gian linh hoạt do tính chất công việc phải di chuyển nhiều. 
- Sử dụng thành thạo vi tính. 
- Giao tiếp tốt, tiếng Anh là một lợi thế. 
9.Quyền lợi: 
- Hưởng lương cố định + Lương thưởng tháng 13 + Thưởng theo doanh số + Thưởng theo 
năng lực và trách nhiệm công việc. 
- Chế độ công tác phí cao. Hỗ trợ nhà trọ cho người ngoại tỉnh. 
- Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. 
- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN. 
- Khám sức khỏe định kỳ 01 năm/lần 
- Du lịch thường niên. 
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến. 
- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm. 
10. Hồ sơ ứng tuyển: 
- Đơn xin việc, CV xin việc (bắt buộc). 
- Hộ khẩu, CMND, giấy khám sức khỏe (bổ sung nếu đạt yêu cầu phỏng vấn) . 
- Các bằng cấp có liên quan (bổ sung nếu đạt yêu cầu phỏng vấn). 
Liên hệ: 
- Nộp hồ sơ qua email Tam.tr@chiataigroup.com / ngoctam195@gmail.com   
 Hoặc liên hệ Sđt : 0868.588.995 ( Mr.Tâm) 
* Hồ sơ phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng làm việc từ tháng 1/2022. 


