
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP 

I/ Thông tin chung: 

Vị trí Kỹ sư nông nghiệp Thời gian làm việc Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bộ phận Ban Kế hoạch Đầu tư Địa điểm làm việc 
Địa bàn Tổng công ty có 

hoạt động kinh doanh 

Quản lý trực tiếp Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư 

II/ Nhiệm vụ cụ thể: 

- Nắm vững đặc tính sản phẩm của Công ty, Tư vấn về vấn đề kỹ thuật cây trồng và phân bón 

cho nông dân. 

- Đi thực tế và gặp gỡ nông dân, tư vấn về các sản phẩm của công ty. 

- Tiếp nhận các phản hồi và giải đáp thắc mắc cho nông dân. 

- Tổ chức các buổi hội thảo, Quảng bá sản phẩm tại khu vực phụ trách. 

- Hỗ trợ các hoạt động về Sales & Marketing. 

- Làm điểm trình diễn cách sử dụng phân bón cho nông dân, tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và 

kỹ thuật cây trồng, hội thảo đầu bờ, hội thảo bán hàng. Chăm sóc khách hàng, quản lý khách 

hàng. 

III/ Tiêu chuẩn: 

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp 

Trình độ chuyên môn Am hiểu thị trường phân bón (phân hữu cơ), quy trình làm việc với các 

cơ quan nhà nước để xin giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ. 

Có khả năng tổ chức triển khai kinh doanh sản phẩm mới. 

Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương 

Yêu cầu khác Cẩn thận, hiểu biết, Chịu khó, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực 

cao trong công việc. 

Khả năng giao tiếp tốt. 

IV/ Quyền lợi 

- Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số. 

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm; phụ cấp đi công tác, 

- Thưởng nhân dịp lễ theo quy chế phúc lợi của Công ty. 

- Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ... 

V/ Cách thức ứng tuyển: 

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P Bến Nghé, 

Quận 1. 

Mobile: 028 3911 7777 (Ext:115) 

Email: hr@petrosetco.com.vn 


