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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH AMERCURY HEALTHCARE cần tuyển các vị trí sau cho lĩnh vực thủy sản tại các 
tỉnh Miền Tây 

1. Nhân viên bán hàng:  
Yêu cầu: 
‐ Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo, kể cả thực tập sinh 
‐ Tìm kiếm khách hàng (như các hộ nuôi, các nhà phân phối) và tư vấn bán hàng 
‐ Hiểu biết kiến thức sản phẩm dành cho tôm 
‐ Hiểu kỹ thuật nuôi trồng và đặc trưng vùng miền nuôi trồng tôm 
‐ Có khả năng đi công tác tỉnh 
‐ Ưu tiên nam giới 
Chế độ: 
‐ Lương cơ bản 5 triệu/tháng + thưởng doanh số 
‐ Các chế độ khác theo quy định của nhà nước 
‐ Các chế độ khác, thương lượng khi phỏng vấn 
‐ Với thực tập sinh: lương 2 – 3 triệu/tháng, có hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại.  

 
2. Kỹ thuật viên:  

Yêu cầu: 
‐ Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực nuôi tôm 
‐ Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán hàng 
‐ Hiểu biết kiến thức sản phẩm 
‐ Hiểu biết và có khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến việc nuôi tôm 
‐ Có khả năng đi công tác tỉnh 
‐ Ưu tiên nam giới 
Chế độ: 
‐ Lương cơ bản 6 triệu/tháng + thưởng doanh số 
‐ Các chế độ khác theo quy định của nhà nước 
‐ Các chế độ khác, thương lượng khi phỏng vấn. 

Hồ sơ gửi về: amercuryvn@gmail.com 

Hạn nộp hồ sơ đến hết 20/2/20120 

Trân trọng ! 
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