
  CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

 

 

Lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi là cung cấp các loại thuốc bảo vệ thực 

vật. Địa chỉ: Lô MB 1 - 2, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, Long An (gần Cầu 

đôi, KCN Hạnh Phúc). 

Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhu cầu 

tuyển dụng nhân sự với vị trí và yêu cầu công việc cụ thể như sau: 

1. Tuyển dụng nhân viên (không cần kinh nghiệm): 

STT VỊ TRÍ, CÔNG VIỆC YÊU CẦU 

1 
Nhân viên  CTV online 

(làm tại nhà) 

- Có laptop, máy tính  

- Lương cơ bản + % hoa hồng (theo tuần) 

- Giới tính: Nam/ nữ 

- Số lượng: Không giới hạn (>20). 

2 Nhân viên cơ điện 

- Ngành: Điện công nghiệp, Thợ sửa chữa các 

loại… 

- Giới tính : Nam. 

- Số lượng: 05 người 

3 Nhân viên KCS (QC) 
- Giới tính: Nam/ nữ 

- Số lượng: 03 người 

4 Nhân viên pha chế 

- Ngành: Hóa học, sinh học, hóa chất …. 

- Giới tính: Nam/ nữ. 

- Số lượng: 03 người 

5 Nhân viên thu mua 

- Ngành: Quảng trị kinh doanh, kinh tế, xuất 

nhập khẩu… 

- Giới tính: Nam/ nữ. 

- Số lượng: 03 người 

6 
Nhân viên phát triển thị 

trường 

- Ngành: Quản trị kinh doanh, maketing, nông 

học, trồng trọt, bảo vệ thực vật… 



- Giới tính: Nam. 

- Có thể đi công tác theo kế hoạch. 

- Số lượng: 03 người 

7 Nhân viên kế toán 

- Ngành: Kế toán, tài chính … 

- Giới tính: Nam/nữ. 

- Số lượng: 04 người 

8 Nhân viên CSKH 

- Ngành: Maketing, kế toán, nông học, trồng 

trọt, bảo vệ thực vật…. 

- Giới tính: Nữ. 

- Số lượng: 03 người 

2. Yêu cầu: 

- Các vị trí ứng tuyển trên có thể ưu tiên nhận đào tạo không giới hạn số lượng 

các bạn sinh viên mới ra trường. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: 1/5/2022. 

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn … 

3. Hồ sơ: (Có thể bổ sung công chứng sau khi làm việc chính thức) 

- Đơn xin việc (+ CV) 

- Sơ yếu lý lịch 

- CMND, Sổ hộ khẩu 

- Giấy khám sức khỏe 

4. Quyền lợi: 

- Tham gia: BHYT, BHXH, BHTN. 

- Hỗ trợ cơm trưa. (Cơm căntin – đảm bảo dinh dưỡng) 

- Lương tháng 13, lễ, tết, … 

- Lương: 8.000.000 – 13.000.000 VNĐ 

5. Nhận hồ sơ trực tiếp: 

- Địa chỉ: Lô MB 1 - 2, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, Long An (gần 

Cầu đôi, KCN Hạnh Phúc). 

- Điện thoại: 0272.3777.612 - 0272.3777.861 - 0355.772.306 (Mr Lâm). 

- Email: nv.hcns@bmcgroup.com.vn   

mailto:nv.hcns@bmcgroup.com.vn

