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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 Triết lý kinh doanh của Sumitomo Chemical 

 Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị mới bằng cách xây dựng trên sự đổi mới. 

 Chúng tôi làm việc để đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. 

 Chúng tôi phát triển một văn hóa doanh nghiệp năng động và tiếp tục là một công ty mà xã hội tin 

tưởng. 

 Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, công ty Sumitomo Chemical Việt Nam cần tuyển các vị trí 

sau ở các tỉnh : Đồng Bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Miền Trung. 

 

VỊ TRÍ ĐẠI DIỆN KINH DOANH 

Khu vực 
Tây Ninh : 02 

Tiền Giang : 01 

Bến Tre  : 01 

Sóc Trăng : 02 

Kiên Giang : 01 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương : 01 

Phú Yên : 01 

Bình Thuận  : 02 

Bình Phước : 01 

Lâm Đồng : 04 

Đồng Nai : 01 

 

 

 

Yêu cầu: 

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Nông 

nghiệp, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

Kinh nghiệm 

Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành từ 

01 năm trở lên ở vị trí tương đương 

Kỹ năng 

Kỹ năng bán hàng, kỹ năng tổ chức hội thảo, 

kỹ năng làm việc nhóm, Tư duy tích cực 

 

 

YÊU CẦU CHUNG 

 Thành thạo vi tính văn phòng ( Word, Excel, Power Point) 

 Nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp trên giao 

CÁC PHÚC LỢI 

 Lương cạnh trạnh, thưởng theo chính sách công ty 

 Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật lao động 

 Nhiệt tình trong công việc, sẵn sang nhận nhiệm vụ khi cấp trên giao 
NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo E: thanhnhan@scvcl-chem.com.vn; ngoctuyen@scvcl-

chem.com.vn 

Hoặc liên hệ trực tiếp phòng Nhân sự để được tư vấn thêm. ĐT: 028 3822 0127- 3822 0129 máy nhánh 

124 hoặc 109. Ms Thanh Nhàn ( HP: 0979 760 060) ; Ms Ngọc Tuyền ( HP: 0985 099 056) 
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