Bio-security staff_Livestock (13 vacancies)
Chuyên viên phụ trách An toàn sinh học – Ngành Thú Y (13 vị trí)

Application Period
10 Jan – 22 Jan 2018
Division
Animal Health

YOUR TASKS AND RESPONSIBILITIES

 Training, convince customers (Distribution Centers, dealers, farmers) on
Biosecurity Program incl. provide technical service to reducing and
solving their problems, help them get benefits
Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng (Trung tâm phân phối, đại lý, người
nuôi) tham gia chương trình An toàn sinh học như cung cấp dịch vụ kỹ
thuật để giải quyết và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến bệnh trên gia
súc, gia cầm.
 Support customers reinforce biosecurity in their farm by educated and
demo practice
Hỗ trợ khách hàng ý thức hơn các vấn đề an toàn sinh học trong các
trang trại chăn nuôi, bằng cách hướng dẫn và thực hành mẫu tại trại cùng
với họ
 Collaborating with Distribution Centers / Channel Sale Manager /
marketing team to response to good technical solutions
Hỗ trợ cùng với các Trung tâm phân phối / Giám đốc kinh doanh vùng /
nhóm Marketing của Bayer đưa ra các giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho
khách hàng
 Support marketing team to perform the public marketing activities of
Biosecurity Program
Hỗ trợ nhóm Marketing tuyền thông các hoạt động marketing của chương
trình đến khách hàng
 Reports on Biosecurity Program activities
Thực hiện các báo cáo định kỳ về chương trình hoạt động cho Công ty

WHO YOU ARE

 Willing to travel
Sẵn sàng di chuyển
 Fresh university graduate or 1 year experience, with background of
Animal Health, Veterinary or Biology faculty

Department
AH Livestock
Position Grade
E8
Employment Type
12-month Contractor

Vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc có 1 năm kinh nghiệm làm việc, chuyên
ngành Chăn nuôi Thú y, Thú y hoặc Sinh học
 Collaborative, Customer oriented, having good presentation &
interpersonal skills
Tinh thần hợp tác, hướng đến Khách hàng, kỹ năng trình bày và giao tiếp
tốt
 Open-minded, teamwork
Cởi mở, khả năng làm việc nhóm
 Able to use microsoft office programs (PowerPoint, Word, Excel)
Khả năng sử dụng các chương trình MS (PowerPoint, Word, Excel)
LOCATION

Ha Noi/ Hai Duong/ Hai Phong/ Bac Giang/ Ha Nam/ Da Nang/ Ha Tinh/ Nghe
An/ Lam Dong/ Binh Thuan/ Dak lak/ Dak Nong/ Binh Dinh/ Dong Nai/ Binh
Duong/ Ho chi minh/ Long An/ Can Gio/ An Giang/ Dong Thap/ Can Tho/ Hau
Giang/ Vinh Long/ Tra Vinh

CONTACT US
Address
3rd floor Centre Point
building, 106 Nguyen
Van Troi, Phu Nhuan
district, HCMC

Telephone
+84 28 3845 0828

E-mail
van.ngo@bayer.com

