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Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

Tel: 028 6280 6885 

Website: www.greenbiomix.com  

https://www.facebook.com/GreenBiomix/ 

 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

(Nhân viên kĩ thuật CÔNG NGHỆ SINH HỌC mảng CHĂN NUÔI THỦY SẢN) 

 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tham gia các chương trình đào tạo của Nhà cung cấp và Công ty 

- Tư vấn, làm việc với bộ phận kỹ thuật của nhà máy khách hàng về quy trình sử dụng sản phẩm. 

- Nghiên cứu nắm bắt về tình hình thị trường chung của sản phẩm. 

- Biên soạn tài liệu, hướng dẫn sử dụng, quy trình chăm sóc khách hàng, ... 

- Tổ chức chuyển giao kỹ thuật mới cho khách hàng. 

- Giám sát, báo cáo tình hình khảo nghiệm sản phẩm, đề xuất phương án xử lý. 

II. YÊU CẦU 

- Độ tuổi từ: 20 - 35 tuổi 

- Giới tính: Nam 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Nông nghiệp (công nghệ sinh học /chăn nuôi/ Thủy sản) 

- Khả năng ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp, có bằng (Toiec, Ielts) là một lợi thế 

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục và niềm đam mê công nghệ sinh học, kinh 

doanh; 

III. MỨC LƯƠNG 

- Lương cứng: Thoả thuận (Từ 7 triệu đến 12 triệu) 

- Thưởng hằng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty 

IV. QUYỀN LỢI & CHẾ ĐỘ 

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 

- Được đào tạo các nghiệp vụ về chuyên ngành vi sinh, bán hàng, kinh doanh… 

- Mức lương cạnh tranh. Nâng lương định kỳ 1 lần/năm (Căn cứ xét thi đua đạt hiệu quả) 

- Thưởng các dịp lễ, Tết trong năm và hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động 

- Tham gia các hoạt động Teamwork, nghỉ mát, du lịch… 

- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động 

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao. 

http://www.thongtincongty.com/company/4bfa22de-cong-ty-tnhh-green-biomix/
http://www.greenbiomix.com/


V. NƠI LÀM VIỆC: 

- Tại văn phòng Công ty TNHH Green Biomix. Tầng 20, Toà nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

- Ứng viên có nhu cầu công việc, thông tin vui lòng gửi về: trongnguyen@greenbiomix.com; 

admin@greenbiomix.com / Hoặc liên hệ:0987 027 207- Mr. Trọng 

Công ty TNHH Green Biomix hiện đang Phân phối sản phẩm Vi Sinh của tập đoàn BiOWiSH 

Technologies (Hoa Kỳ) tại Việt Nam. 

BiOWiSH Technologies Inc (Hoa Kỳ) là công ty công nghệ sinh học toàn cầu, cung cấp sản phẩm sinh 

học ứng dụng trong Nông nghiệp, Môi trường và Sức khỏe con người. 

Tại Việt Nam, chúng tôi tập trung phân phối sản phẩm Vi sinh công nghệ cao phục vụ cho Chăn Nuôi, 

Nuôi Trồng Thủy Sản, Phân bón trồng trọt, Xử lí chất thải chăn nuôi, Môi trường.  

Với các sản phẩm tiên phong về công nghệ sinh học, được bảo hộ độc quyền toàn cầu. Chúng tôi mang 

đến các sản phẩm chất lượng, góp phần đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường 

thế giới. 
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