
     

Công ty cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương là thương hiệu tin cậy của bà con chăn 

nuôi gần 15 năm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Chúng 

tôi tự hào là một trong bốn công ty đầu tiên của miền Bắc nước ta đạt tiêu chuẩn quốc tế 

GMP-WHO.  

SVT Thái Dương luôn tâm niệm “Con người là yếu tố quan trọng nhất” và “Sự phát 

triển của nhân viên làm nên sự thịnh vượng của công ty”. Hiện nay, công ty đang có nhu cầu 

tuyển dụng nhân sự ở vị trí:  

NHÂN VIÊN KINH DOANH: 10-15 NGƯỜI 

 

+ YÊU CẦU:  

- Nam/Nữ. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành: thú y, chăn nuôi thú y, kinh tế, Quản trị 

kinh doanh, công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Trồng trọt…. 

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. 

- Trung thực, chăm chỉ, có định hướng gắn bó lâu dài với công việc. 

- Sẵn sàng đi công tác xa. 

+ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

- Mức thu nhập cạnh tranh nhất theo năng lực (từ 10-30 triệu đồng). 

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.  

- Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. 

- Thường xuyên được nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. 

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và chính sách phúc lợi khác của công ty. 

+ CÁCH ỨNG TUYỂN: 

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng HCNS Công ty CP thuốc thú y SVT Thái Dương 

hoặc gửi CV thông tin ứng tuyển qua Email: svtthaiduong93@gmail.com  

- Địa chỉ công ty: Khu công nghiệp Nguyên khê  - Đông Anh – Hà Nội 

- Địa chỉ chi nhánh: 39 Trường Chinh, p. Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Website: svtthaiduong.com 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ : 

Mr Nguyễn Trung Thành 034.8686.531 hoặc 0983.393.593 (TPKD) 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019 

 

Mang lại giá trị đích thực 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 


