CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: 137A Giải Phóng, P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bắc Trung Nam
thông báo tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng online; Nhân viên kỹ thuật viên tư
vấn kĩ thuật phân bón, cây giống; Nhân viên phát triển thị trường
2. Tốt nghiệp: Trình độ trung cấp trở nên ngành Trồng trọt và BVTV, KHCT, BVTV
3. Số lượng: 14
4. Mức lương: Thỏa thuận
5. Nơi làm việc: Các tỉnh Tây Nguyên, Các tỉnh miền Đông, các tỉnh miền Tây
6. Yêu cầu công việc:
6.1 Nhân viên chăm sóc khách hàng online: 2 (ưu tiên nữ)
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giao tiếp tốt, không cần kinh nghiệm.
- Thành thạo Internet.
6.2 Nhân viên kỹ thuật viên tư vấn kĩ thuật phân bón, cây giống: 2 (nam/ nữ)
- Hiểu biết về nông nghiệp, có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực cây giống, phân bón,
nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
- Thành thạo Internet
6.3 Nhân viên phát triển thị trường: 10 (ưu tiên nam)
- Hiểu biết về nông nghiệp, có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực cây giống, phân bón,
nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
- Thành thạo Internet.
7. Thời gian tuyển dụng: Đến khi đủ số lượng
Ứng viên có nhu cầu dự tuyển vui lòng liên hệ:
- Văn phòng tuyển sinh - Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733 958 978 hoặc 0909 827 796
- Nộp Đơn xin việc qua địa chỉ email: vieclam@sac.edu.vn

