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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kính gửi: Quý Nhà trường.
Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu IDA Global
gửi thông báo tuyển dụng nhân sự, kính mong Quý Nhà trường hỗ trợ trong công tác thông báo đến
các bạn sinh viên có nhu cầu, thông tin tuyển dụng như sau:
1. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT – QUẢNG BÁ
- Địa điểm làm việc: các tỉnh ĐBSCL

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH
- Địa điểm làm việc: các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu chung:
- Nam, độ tuổi 22 - 28
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về BVTV, Khoa học cây trồng hoặc các chuyên
ngành có liên quan đến Nông nghiệp;
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt;
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, nhạy bén;
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Quyền lợi:
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,…
- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, thưởng lễ tết, dã
ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13,...
- Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo về nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến trong công
việc.
- Định kỳ xét tăng lương và thưởng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
Liên hệ:
Nhận Đơn ứng tuyển qua email: tuyendung@idaglobal.com.vn. Thời gian nhận hồ sơ đến hết
ngày 10/03/2021.
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