
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC), doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng… và các dịch vụ về nông nghiệp. Do nhu cầu mở rộng 

sản xuất, kinh doanh chúng tôi cần tuyển... 

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH MẪU 

Yêu cầu tuyển dụng 

Giới tính: Nam, Nữ              Tuổi: Dưới 40                        

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Hóa phân tích 

Mô tả công việc 

- Nhận mẫu thuốc BVTV từ KCS và nhóm trộn, ghi nhận vào sổ cẩn thận. 

- Thực hiện kiểm tra mẫu theo qui trình của công ty. 

- Cập nhật, kiểm tra, đề xuất hóa chất, vật tư sử dụng trong công việc hàng ngày. 

- Thực hiện đúng các quy trình và tài liệu liên quan đến ISO. 

- Lưu giữ các mẫu đã thử nghiệm vào kho lưu mẫu. 

- Báo cáo công việc hàng ngày cho lãnh đạo đúng thời hạn quy định 

Kinh nghiệm: 

Lương và chế độ phúc lợi : 

- Lương, thưởng cạnh tranh 

- Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ 

- Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và Công ty 

Yêu cầu hồ sơ: 

 - Đơn xin việc 

 - Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan (Tất cả sao y bản 

chính) 

 - Giấy khám sức khỏe, hình 3 x 4 

 - Bản thông tin ứng viên 

Địa điểm làm việc: TP HCM  

Nộp hồ sơ Qua email: trươnghienktht@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại: 0977905740 gặp (Ms 

Hiền)    

Hạn nộp hồ sơ:30/06/2018. 

Truy cập website: www.spchcmc.vn để tải mẫu bản thông tin ứng viên 

 

http://www.spchcmc.vn/


NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN 

Yêu cầu tuyển dụng 

Giới tính: Nam              Tuổi: Dưới 40                        

Trình độ: Tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp  

Mô tả công việc 

Sữa chữa điện tại Xí nghiệp sản xuất tại KCN Hiệp Phước 

Kinh nghiệm: 

  - Không yêu cầu 

Lương và chế độ phúc lợi: 

- Lương, thưởng cạnh tranh 

- Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ 

- Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và Công ty 

Yêu cầu hồ sơ: 

 - Đơn xin việc 

 - Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan (Tất cả sao y bản 

chính) 

 - Giấy khám sức khỏe, hình 3 x 4 

 - Bản thông tin ứng viên 

Địa điểm làm việc: TP HCM  

Nộp hồ sơ Qua email: trươnghienktht@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại: 0977905740 gặp (Ms 

Hiền)    

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018. 

Truy cập website : www.spchcmc.vn để tải mẫu bản thông tin ứng viên 

 

 Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC), doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng… và các dịch vụ về nông nghiệp. Do nhu cầu mở rộng 

sản xuất, kinh doanh chúng tôi cần tuyển... 

NHÂN VIÊN BÁC SĨ CÂY TRỒNG 

Yêu cầu tuyển dụng 

Giới tính: Nam              Tuổi: Dưới 40                        

http://www.spchcmc.vn/


Trình độ: Tốt nghiệp các chuyên ngành Bảo vệ thực vật, nông học, cây trồng… 

Mô tả công việc 

- Phối hợp với đội trưởng và GĐ chi nhánh xây dựng và tổng hợp chi tiết kế hoạch quảng 

bá của chi nhánh. Triển khai kế hoạch quảng bá, kiểm tra và đánh giá hoạt động của 

nhân viên BSCT tại chi nhánh. 

- Nắm bắt kịp thời tình hình mùa vụ, dịch hại, thị trường và chiến lược của các đối thủ 

cạnh tranh trên địa bàn của chi nhánh, để cùng GĐ chi nhánh đề xuất đội trưởng thay 

đổi Kế hoạch quảng bá và loại hình quáng bá để phù hợp với tình hình thực tế của chi 

nhánh. 

- Báo cáo cho phòng Kinh doanh tiếp thị, đội trưởng Bác sĩ cây trồng tình hình thị trường, 

dịch hại , mùa vụ và chiến lược quảng bá của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn. 

- Chuẩn bị vật tư phục vụ công tác quảng bá của chi nhánh theo Kế hoạch quảng bá của 

Chi nhánh. 

- Phối hợp với đội trưởng thực hiện các loại hình quảng bá ( Hội thảo nông dân, Hỗ trợ 

kỹ thuật….) 

- Hỗ trợ nhân viên quảng bá thực hiện các loại hình quảng bá trên địa bàn chi nhánh. 

Kinh nghiệm: 

  - Không yêu cầu 

Lương và chế độ phúc lợi : 

- Lương, thưởng cạnh tranh 

- Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ 

- Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và Công ty 

Yêu cầu hồ sơ : 

 - Đơn xin việc 

 - Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan (Tất cả sao y bản 

chính) 

 - Giấy khám sức khỏe, hình 3 x 4 

 - Bản thông tin ứng viên 

Địa điểm làm việc : TP HCM  

Nộp hồ sơ Qua email: trươnghienktht@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại: 0977905740 gặp (Ms 

Hiền)    

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018. 

Truy cập website : www.spchcmc.vn để tải mẫu bản thông tin ứng viên 

 

 

http://www.spchcmc.vn/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC), doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng… và các dịch vụ về nông nghiệp. Do nhu cầu mở rộng 

sản xuất, kinh doanh chúng tôi cần tuyển... 

NHÂN VIÊN Y TẾ 

Yêu cầu tuyển dụng 

Giới tính: Nữ            Tuổi: Dưới 40                        

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp Y tế  

Mô tả công việc 

- Phụ trách các công việc của phòng Y tế của xí nghiệp 

- Sơ cứu khi có tai nạn lao động hoặc các trường hợp cần cấp thuốc,  băng bó vết thương 

v.v… 

Kinh nghiệm: 

  - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

Lương và chế độ phúc lợi : 

- Lương, thưởng cạnh tranh 

- Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ 

- Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và Công ty 

Yêu cầu hồ sơ : 



 - Đơn xin việc 

 - Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan (Tất cả sao y bản 

chính) 

 - Giấy khám sức khỏe, hình 3 x 4 

 - Bản thông tin ứng viên 

Địa điểm làm việc : TP HCM  

Nộp hồ sơ Qua email: trươnghienktht@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại: 0977905740 gặp (Ms 

Hiền)    

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018. 

Truy cập website : www.spchcmc.vn để tải mẫu bản thông tin ứng viên 

 

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC), doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng… và các dịch vụ về nông nghiệp. Do nhu 

cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh chúng tôi cần tuyển... 

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH 

Yêu cầu tuyển dụng 

Giới tính: Nam              Tuổi: Dưới 40                        

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính 

Mô tả công việc 

 Chịu trách nhiệm về việc xây dựng bảng cost , giá thành, giá bán các sản phẩm. 

 Chịu trách nhiệm chính  v.v  lập báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách giá mới. 

 Chịu trách nhiệm chính  v.v  giám sát khung giá. 

 Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng các chính sách giá 

 Theo dõi và dự báo giá trên thị trường. 

 Phối hợp P.XNK, P.KHĐT, XNHP lên và theo dõi kế hoạch sản xuất trong tuần. 

 Lên kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ phân tích rủi ro biến động giá, độ nhạy giá của 

ngành hàng; 

  Phân tích đánh giá mẫu bán chạy, bán chậm ; 

 Thiết lập và xây dựng kế hoạch tham khảo giá thị trường để thu thập và xử lý thông tin 

nhằm thực hiện các báo cáo phân tích về giá cho công ty; 

 Phân tích giá cả và cung cấp các khuyến nghị giá mua, bán phù hợp cho quản lý; 

http://www.spchcmc.vn/


  Tạo và thực hiện các mô hình định giá, phân tích xu hướng thị trường hiện tạ;i 

  Dự báo xu hướng giá trong tuần tới, tháng tới của các mặt hàng tại đơn vị công tác; 

  Cập nhật thông tin giá cả chính, xem xét và phân tích dữ liệu giá cả sản phẩm so với 

đối thủ cạnh tranh; 

  Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp. 

Kinh nghiệm: 

  - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

Lương và chế độ phúc lợi : 

- Lương, thưởng cạnh tranh 

- Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ 

- Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và Công ty 

Yêu cầu hồ sơ : 

 - Đơn xin việc 

 - Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, hộ khẩu, các văn bằng liên quan (Tất cả sao y bản 

chính) 

 - Giấy khám sức khỏe, hình 3 x 4 

 - Bản thông tin ứng viên 

Địa điểm làm việc : TP HCM  

Nộp hồ sơ Qua email: trươnghienktht@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại: 0977905740 gặp (Ms 

Hiền)    

Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018. 

Truy cập website : www.spchcmc.vn để tải mẫu bản thông tin ứng viên 

 

http://www.spchcmc.vn/

