CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Lô A4-1, Đường D9, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, TX.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84)274 3579325 - (+84)274 3579324
Fax: (+84)274 3579323
Email: qtehaiduong@gmail.com
Website: http://www.qtehaiduong.com.vn
Số: 52/TB/HD/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Nhằm kịp thời đưa các sản phẩm phân bón đến tay người tiêu dùng, Công ty
Cổ Phần Quốc tế Hải Dương cần tuyển dụng Quản lý vùng ở các thị trường với yêu
cầu cụ thể:
1. Yêu cầu:
- Ứng viên là người có đạo đức tốt, thật thà, trung thực, siêng năng, có tinh thần
cầu tiến…
- Trình độ: Tốt nghiệp Ngành Nông nghiệp, Kinh tế hay các ngành liên quan về kinh
doanh.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo sau khi trúng tuyển.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Nông nghiệp (phân bón, cây trồng), về thị trường
phân bón.
- Tuổi: từ 18 tuổi đến 35 tuổi
- Giới tính: Nam/nữ
2. Làm việc tại các thị trường:
- Đắc Nông: 01 người
- Đắc Lắc: 03 người
- Gia Lai: 02 người
3. Thu nhập: Thu nhập hấp dẫn (trao đổi khi phỏng vấn)
4. Quyền lợi:
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo Quy định của Nhà nước như BHYT, BHTN,…
chế độ thưởng Tết và các ngày lễ trong năm.
- Được làm việc cùng các chuyên gia cao cấp.
- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
- Môi trường làm việc năng động thoải mái.
5. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty CP Quốc tế Hải Dương
- Địa chỉ: Lô A4-1, đường D9, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương
- Điện thoại: (+84) 868.551.739 – Miss Thúy Vi
- Email Công ty: qtehaiduong@gmail.com - Websize: qtehaiduong.com.vn
Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2020

