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Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2020.

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
KHOA THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
Công Ty Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh (TRƯỜNG SINH GROUP) xin
gửi tới Qúy nhà Trường lời chào trân trọng!
Được thành lập từ năm 2004, Truong Sinh Group tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh
vực sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược phục vụ nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm
của Trường Sinh đã và đang được các khách hàng tín nhiệm, phân phối tiêu dùng khắp cả nước
trải dài từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau.
Căn cứ tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng. Truong Sinh Group xin gửi đến Qúy
Trường thư này với mong muốn Nhà trường là cầu nối tuyển dụng giữa Doanh Nghiệp và các
bạn sinh viên năm cuối đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm như sau:
1. Số Lượng nhân sự cần tuyển dụng : : 100 người (Ưu tiên nam).
2. Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản.
3. Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số tại thị trường được giao.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ, phát triển hệ thống khách hàng.
4. Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương cơ bản: 10.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng + thưởng doanh số hấp dẫn.
- Được ký hợp đồng lao động chính thức, được tham gia đóng BHXH và các chế độ phúc
lợi theo quy định của Nhà Nước, Lương thưởng tháng 13 và du lịch hằng năm….
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
5. Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển : Liên tục trong năm 2020.
6. Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển : Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ về Công ty.
Thông tin chi tiết về Công ty xem tại đường Link: Truongsinhgroup.com.
Phòng Nhân sự - Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh.
Địa chỉ: 1335 Phạm Văn Đồng – TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
SĐT: 02696 560 768 - Email: truongsinh.phongnhansu@gmail.com.
Đây là một việc làm hết sức hữu ích mang lại nhiều giá trị thiết thực cho sinh viên.
Trường Sinh Group rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý Trường để có
thể giới thiệu rộng rãi cơ hội làm việc tại Công ty chúng tôi cho các ứng viên, sinh viên cho nhu
cầu. Cũng qua đây, chúng tôi mong muốn sự hợp tác lâu dài từ Quý Trường để hai bên có sự liên
lạc và làm việc trong thời gian sắp tới.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
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