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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TMDV RED DIAMOND - MST: 0313675441 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa Nhà Vietnam Business Center, Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thắng – Chức vụ: Giám Đốc 

Điện thoại liên hệ tuyển dụng: 0985 860 838 – Ms. Kim Thoa 

Công Ty TNHH TMDV Red Diamond được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 

03/03/2016. Công Ty TNHH TMDV Red Diamond chuyên nhập khẩu và kinh doanh 

các sản phẩm phân bón 100% hữu cơ từ nhà máy sản xuất Agroplasma.SL – Tây Ban 

Nha, các sản phân hữu cơ nguồn gốc từ Nhật Bản. 

II.NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 

Vị trí tuyển dụng:  

NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

Số lượng: 20 nhân viên 

Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 20/07/2019 

Chi tiết công việc: 

Mô tả 

công 

việc 

- Triển khai bán sản phẩm của công ty tại các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn được giao. 

- Phát triển hệ thống khách hàng mới, Chăm sóc khách hàng cũ. 

- Giao hàng, kiểm soát và quản lý các công nợ trên địa bàn. 

- Thực hiện đầy đủ các nội quy bán hàng của công ty, các yêu cầu công việc theo 

sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty. 

- Báo cáo công việc theo yêu cầu cấp trên 

- Chi tiết công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn 

- Khu vực tiếp nhận công việc: các tỉnh miền Đông, miền Tây, Tây Nguyên… 

Yêu cầu 
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Nông Nghiệp, Hóa Sinh, BVTV, Nông Học, 

Kinh Tế Nông lâm,  



 

 

- Đam mê kinh doanh, Sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập. 

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin làm việc độc lập, khả năng thuyết trình trước 

đám đông.  

- Có khả năng tổ chức hội thảo nông dân quảng bá thử nghiệm sản phẩm, giới 

thiệu bán hàng 

- Trung thực, siêng năng, hoạt bát, có tinh thần cầu tiến. 

- Yêu cầu có kinh nghiệm: hiểu biết và nắm vững các kỹ thuật về cây trồng và 

các hoạt chất phân bón/thuóc bảo vệ thực vật trên thị trường 

Quyền 

lợi 

- Mức thu nhập: từ 6.000.000 đ – 10.000.000 đ ( + hoa hồng) 

- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động 

- Được hỗ trợ tối đa trong công việc từ các cấp quản lý và lãnh đạo của công ty. 

- Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm kinh doanh, ưu tiên thăng tiến nội bộ. 

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện 

- Được tạo môi trường và sản phẩm phù hợp để phát huy thế mạnh của bản thân.  

YÊU 

CẦU 

HỒ SƠ 

- Sơ yếu lý lịch 

- Hộ khẩu thường trú + CMND 

- Đơn xin việc + Giới thiệu bản thân 

- Các bằng cấp + chứng chỉ liên quan chuyên ngành 

 

Thông tin liên hệ tuyển dụng: 

- Người liên hệ: Ms. Kim Thoa 

- Số điện thoại: 0985 860 838 

- Email: reddiamond.hcm@gmail.com 

 

           TP. HCM, ngày  01  tháng 06 năm 2019 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

                   (Ký tên, đóng dấu) 

 


