
    Kính gửi:  Đại Học  Tây Nguyên
 Khoa kinh tế - Khoa lâm nghiệp
 Công ty cổ phần BMC Việt Nam là công ty sản xuất, gia công và 
phân phối thương mại sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và 
máy móc nông nghiệp. Tổ chức đào tạo nội bộ cũng như đào tạo bên 
ngoài thông qua các chương trinh đào tạo của Nhật Bản - Việt Nam như:  
VJCC, JICA, PACE, VCCI cho CBCNV để phát triển năng lực người lao động. 
Chúng tôi là một trong những DN có chế độ phúc lợi tốt nhất tại nơi 
chúng tôi hoạt động.
 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp 
có một nơi để học hỏi và nâng cao tay nghề; chúng tôi gửi thư này với 
mong muốn nhà trường là cầu nối giữa doanh nghiệp với các bạn sinh 
viên và giúp đỡ chúng tôi trong công tác tuyển dụng tới các bạn sinh 
viên có nhu cầu.

    NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 1  (Nam)
 * Yêu cầu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành thương mại, 

kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, nông học, 
trồng trọt, bảo vệ thực vật... 

 2   NHÂN VIÊN BÁN HÀNG  (Nam/Nữ)
 * Yêu cầu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành thương mại, 

kinh tế, marketing, quản trị KD, nông nghiệp, nông học, trồng trọt, 
bảo vệ thực vật...

  Buôn Ma Thuột.* Nơi làm vệc:
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1. ĐH Tây Nguyên ( Khoa Kinh tế , Khoa Nông Lâm Nghiệp)
2. CĐ Sư Phạm Đắk Lắk (Khoa Kinh tế)
3. ĐH Đông Á (Khoa CNTP & Nông nghiệp CNC,  Khoa QTKD)
4. CĐ cộng Đồng Kon Tum (Khoa Kinh tế - nông lâm)
5. CĐ công nghệ Tây Nguyên ( Khoa Nông lâm thực phẩm)
6. ĐH Nông Lâm phân hiệu Gia Lai ( Khoa Nông học)



 => Ưu tiên hồ sơ gửi sớm.=> Ưu tiên hồ sơ gửi sớm.

  Chế độ phúc lợi:

- Nâng lương 1 năm/lần.
- Nhân viên có thành tích tốt sẽ được nhận mức lương thỏa đáng với 

kết quả công việc.
- Thưởng cuối vụ (02 vụ/năm)
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm 

đau, ma chay, hiếu hỷ, du lịch 01 lần/năm.
- Ngoài ra, công ty sẽ luôn tạo điều kiện và cử đi tham gia các khóa 

đào tạo giúp nâng cao năng lực, kỹ năng...
-> Mức lương 8.500.000 - 13.000.000/tháng.

  Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ:

      Nộp hồ sơ (cv) qua Email: nv.hcns@bmcgroup.com.vn 1
     Nộp hồ sơ trực tiếp tại:2  CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM

 ĐC: Lô MB1-2, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An.      
->  Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  
         Điện thoại: (0272) 3777861 - (0272) 3777612 
                               (gặp Ms.Như / Ms.Long)
 Zalo: 0949 793 397  (Nhật)
 Zalo: 0767 589 003  ( ư )Nh
 => Ưu tiên hồ sơ gửi sớm.
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