
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
          

 

Công ty CP Bel Gà chuyên sản xuất và cung cấp gà con 01 ngày tuổi hướng thịt (DOC) và 

hướng trứng (DOL) cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Là công ty đầu tiên và duy nhất trong 

lĩnh vực chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam đạt chứng nhận GLOBAL GAP, cùng với hệ thống thiết 

bị trang trại và ấp nở hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, Công ty CP Bel Gà tự hào là đơn vị cung 

cấp cho thị trường gà giống 01 ngày tuổi đạt chất lượng cao và ổn định.  

Công ty CP Bel Gà cần tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH 

Chi tiết công việc: 

- Liên hệ khách hàng để lên kế hoạch bán hàng cho gà con 1 ngày tuổi hướng thịt và hướng 

trứng. 

- Phối hợp với nhà máy ấp lên kế hoạch ấp trứng. 

- Đảm bảo kế hoạch bán hàng tối đa và chính xác. 

- Điều chỉnh kế hoạch bán hàng nếu khách hàng thay đổi lịch hoặc số lượng nhận gà. 

- Lập kế hoạch giao gà hoặc ngưng giao gà nếu trúng vào các dịp lễ tết. 

 

Yêu cầu: 

- Nam/ Nữ, tốt nghiệp Đại học tất cả các chuyên ngành. 

- Vi tính Văn phòng 

- Tiếng anh cơ bản 

- Kỹ năng giao tiếp và lập kế hoạch tốt 

- Năng động, trung thực, chi tiết, và có trách nhiệm 

- Sẵng sàng học hỏi, đi công tá 

* Quyền lợi: 

1. Có cơ hội được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp 

2. Môi trường làm việc trẻ, năng động. 

3. Mức lương cạnh tranh, các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước. 

 

 

 



 

 

 

* Lương: Thỏa thuận 

* Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần, 08 giờ/ ngày 

* Địa điểm làm việc: KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 

 

 

ƯU TIÊN CÁC HỒ SƠ NỘP SỚM 

 

NỘP HỒ SƠ TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN BEL GÀ 

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263 3710 099 – 0984 814 815 hoặc gửi CV qua e-mail: nancy.nhan@belgaasia.com 

 


