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CÔNG TY TNHH TM & DV KIM NÔNG GOLDSTAR 

---- --- 

Công ty TNHH TM & DV KIM NÔNG GOLDSTAR chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng hàng nông 

sản, phân bón, thuốc BVTV nhập khẩu đến từ các nước có nền nông nghiệp phát triển tiên tiến như Israel, 

Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Bỉ, Tây Ban Nha, Úc... cũng như các dòng sản phẩm chất lượng sản xuất tại nhà 

máy trong nước. Công ty đã và đang đem đến những sản phẩm tốt nhất đến với bà con nông dân, được 

nhiều bà con tin dùng biết đến.  

Do nhu cầu mở rộng và phát triển thêm các mặt hàng phân bón nhập khẩu và nông sản  từ các quốc gia 

có nền nông nghiệp tiên tiến, chúng tôi mong muốn được cộng tác với các ứng viên trong vai trò như sau: 

Vị trí: 

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH: 10 người 

Mô tả công việc: 

- Tiếp nhận và phát triển kênh phân phối, kênh bán lẻ. 

- Tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, chăm sóc khách hàng  hiện tại và tìm kiếm phát 

triển khách hàng tiềm năng. 

- Thực hiện công việc kinh doanh theo sự phân công của GĐKD. 

- Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo tháng, quý, năm. 

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh khi có nhu cầu. 

Yêu cầu (Nam/Nữ - Ưu tiên Nam):   

- Tuổi  từ 20 – 25. 

- Trình độ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: kinh tế, nông lâm nghiệp, môi trường, 

công nghệ sinh học, ưu tiên ứng viên am hiểu về lĩnh vực nông lâm nghiệp. 

- Khả năng giao tiếp thuyết trình tốt, tự tin, năng động, sáng tạo trong công việc. 

- Có tính trung thực, chịu khó, khả năng làm việc được trong môi trường áp lực cao và có ý chí 

cầu tiến. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thêm trong thời gian đi học. 

Quyền lợi: 

-  Lương cơ bản: 6 triệu + hoa hồng + phụ cấp công tác 

- Tăng lương theo năng lực. 

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: phép năm, thưởng lễ tết, … 

2. KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP (Nam/nữ): 10 người. 

Mô tả công việc: 

- Tư vấn sản phẩm cho bà con nông dân, đứng lớp hội thảo, chăm sóc, tư vấn kỹ thuật cây trồng 

cho bà con. 



- Thực hiện công việc theo sự phân công của GĐ kỹ thuật. 

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh khi có nhu cầu. 

Yêu cầu (Nam – Nữ):   

- Tuổi  từ 22 – 28. 

- Trình độ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: Kỹ sư nông lâm nghiệp, công nghệ sinh học, 

ưu tiên ứng viên am hiểu về lĩnh vực nông lâm nghiệp. 

- Khả năng giao tiếp thuyết trình tốt, tự tin, năng động, sáng tạo trong công việc. 

- Có tính trung thực, chịu khó, khả năng làm việc được trong môi trường áp lực cao và có ý chí cầu 

tiến. 

Quyền lợi: 

- Lương cơ bản 6 triệu + phụ cấp 

- Tăng lương theo năng lực. 

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: phép năm, thưởng lễ 

tết, … 

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2019 

Hồ sơ gồm:   - Hồ sơ việc làm. 

- Bản sao có công chứng CMND, hộ khẩu và sơ yếu lý lịch của bản thân. 

- Các bằng cấp có liên quan.  

Địa chỉ liên hệ nộp (gửi) hồ sơ:  

Công ty TNHH TM & DV Kim Nông Goldstar 

Địa chỉ: 1812-1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM 

Hoặc ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp qua Email: goldstarkimnong@gmail.com 

Điên thoại: 0286 260 5966                Fax: 0862605966            

Mọi thắc mắc liên hệ: 0901 21 24 26 (Gặp Ms Quyên) 

Trân trọng!  

TP HCM, ngày  18  tháng 11 năm 2019 

                                                                                   Thay mặt BGĐ 

                                                                                     (Đã ký)                                        

                                                                                    Nguyễn Văn Sáng 


