
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN VÔ VÀN

PHẦN THƯỞNG HIỆU SUẤT CAO
CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ƯU TÚ

TUỔI TRẺ LẬP NGHIỆP
HÃY ĐẾN LỢI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN LỢI DƯƠNG

LIYANG AQUATIC TECHNOLOGY CO.,LTD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN LỢI DƯƠNG

LIYANG AQUATIC TECHNOLOGY CO.,LTD



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LỢI DƯƠNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

NHÀ THUỐC THỦY SẢN LỢI DƯƠNG

Công ty tổng bộ tại Trung Quốc Nhà máy sản xuất tại Trung Quốc

Lợi Dương là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 
nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc thủy sản và 
con giống. Công ty Lợi Dương được thành lập tại Hạ Môn Trung 
Quốc vào năm 2002, lên sàn chứng khoán vào năm 2014 (mã cổ 
phiếu 831793). Hiện có 03 cơ sở sản xuất thuốc thủy sản, diện tích 
xây dựng hơn 60.000m2, với trên 80 sản phẩm thuốc thủy sản các 
loại. Công ty với đội ngũ hơn 2.000 nhân viên. Đến nay có 500 nhà 
thuốc phân bố trên toàn bộ khu vực nuôi trồng thủy sản lớn ở 
Trung Quốc. 

Công ty con Lợi Dương Việt Nam được thành lập tại Khu công 
nghiệp Tân Đô, cách Thành phố Hồ Chí Minh 15km, có diện tích 
hơn 6.000m2. Hiện tại công ty đang nhanh chóng thiết lập chuỗi 
bán lẻ tại Vĩnh Châu, Bạc Liêu, dự kiến sẽ xây dựng hoàn thiện và 
đi vào hoạt động hệ thống 30 nhà thuốc trong vòng 02 năm tới, phủ 
khắp các khu vực nuôi trồng thủy sản chính ở ba miền Bắc, Trung, 
Nam của Việt Nam. Lợi Dương không ngừng trao đổi, học hỏi, 
nghiên cứu kiến thức kinh nghiệm cũng như đóng góp tích cực cho 
sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.
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 ĐIỂM NHẤN CỦA LỢI DƯƠNG

Chuyên về kỹ thuật

1. Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm thủy sản, tuân thủ nguyên 
tắc kinh doanh chân chính, tạo ra sản phẩm có giá trị, hỗ trợ bà 
con nuôi thành công.

2. Nuôi trồng thủy sản, sinh thái trong ao nuôi là một lĩnh vực rất 
chuyên nghiệp, đòi hỏi phải học hỏi chuyên môn sâu, cần đi ao và 
phục vụ kỹ thuật nhiều hơn, thay vì chỉ dựa vào kinh doanh và 
quảng bá.

3. Công ty đã tổ chức hơn 7.000 bài giảng kỹ thuật về nuôi trồng thủy 
sản sinh thái có kiểm soát (bao gồm cả các bài giảng kỹ thuật trực 
tuyến) với hơn 1 triệu nông dân tham gia; dịch vụ kỹ thuật tại ao 
nuôi đã thực hiện, đạt 48 triệu lượt người; gửi hơn 260 triệu tin 
nhắn văn bản kỹ thuật; phân phát hơn 30 triệu tài liệu kỹ thuật; 
15.000 mẫu được thử nghiệm mỗi năm và tích lũy hơn 65.000 mẫu 
thử nghiệm.

4. Trên trang web của Lợi Dương “mỗi tuần một bệnh án”, mỗi bệnh 
án có một đặc điểm riêng và đã được nhiều tạp chí chuyên môn tái bản.

5. Ngoài việc kiểm tra chất lượng nước cơ bản, đo và kiểm soát oxy 
hòa tan, chẩn đoán và điều trị bệnh lâm sàng tại nhà thuốc, công 
ty còn thực hiện định kỳ việc kiểm nghiệm virus, vi khuẩn, bệnh lý 
và tám ion chính trong nước. 

Làm việc tại nhà thuốc đảm bảo kinh tế gia đình

Đãi ngộ và phần thưởng phong phú

    Chúng tôi lấy "Nhà thuốc thủy sản Lợi Dương" làm cơ sở, thay vì lo 
“cơm áo gạo tiền” mỗi ngày thì khi làm việc tại đây thu nhập ổn định; 
Tập thể Lợi Dương là gia đình cùng phấn đấu cùng nhau tiến bộ!

1. Chúng tôi đảm bảo lương tối thiểu, không thấp hơn các nhân viên 
quản lý hậu cần cùng cấp của công ty.

2. Ngoài những ngày nghỉ bình thường, nhân viên chính thức có 12 
ngày phép năm.

3. Tham gia BHYT, BHXH, khám sức khỏe định kỳ năm.

4. Nhà thuốc chi trả chi phí ăn ở, xăng xe đi làm, nhờ đó mà chi phí 
sinh hoạt cá nhân giảm 6-8 triệu mỗi tháng.

5. Thưởng hiệu suất công việc hào phóng, thường gấp 1-10 lần thu 
nhập lương.



Vị trí tuyển dụng và yêu cầu

Yêu cầu công việc
Yêu nghề, ham học hỏi, chịu khó, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt, có 
tinh thần cộng tác, có trách nhiệm với công việc .

Chuẩn hóa đào tạo nghiệp vụ

1. Công ty có cơ chế đào tạo hoàn chỉnh, năm 2021 đào tạo chuyên 
sâu 7.946 người, tăng 13% so với năm trước. Đi ao nghiên cứu, 
trực tại nhà thuốc để học hỏi, đào tạo và trao đổi.

2. Công ty đào tạo nhân viên "đi đúng đường, khí tiết chính trực, làm 
người    có ích", niêm yết công ty, tiêu chuẩn hóa quản lý và đặt nền 
tảng cho sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên; để mọi người 
thay đổi từ "sinh viên" thành "các chuyên gia tại nơi làm việc", và 
cuối cùng phát triển những người ưu tú với "chuyên môn hóa, 
chuyên nghiệp hóa, Lợi Dương hóa", đó là "chính".

3. Con người không thể thiếu sự tin tưởng, tin cậy là nền tảng của 
doanh nghiệp và sự trung thực có thể làm cho doanh nghiệp tiến 
xa hơn. Trong khi đối xử chân thành với từng nhân viên, công ty 
yêu cầu quản lý trung thực và chân thành cung cấp cho khách 
hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đó là "tín".

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất của một doanh nghiệp 
là “chân chính, tin cậy và chuyên nghiệp”, và làm người cũng 
vậy. Khi sinh viên bước vào xã hội, công ty "đầu tiên" mà họ 
chọn sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời ! Nên khi lựa chọn đều 

phải cân nhắc!

Vị trí Chuyên ngành Địa điểm làm việcHọc lực

Nhân viên
sale
và

kỹ thuật

Chuyên 
ngành thủy 
sản, sinh 
học, môi 

trường, thú 
y, nông học

Đại học,
cao đẳng

Khu vực
nuôi trồng thủy sản
trên khắp Việt Nam
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LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Cơ cấu tiền lương

Phúc lợi

- Vị trí nhân viên sale và kỹ thuật: Tiền lương cơ bản + phụ cấp + 
thưởng + chia lợi nhuận.
- Lương cơ bản: 7.500.000 - 18.000.000 đồng.

(1) Tham gia BHYT, BHXH.
(2) Tập huấn hưởng lương.
(3) Ngày nghỉ hưởng lương (nghỉ tết + nghỉ lễ) theo quy định của 

nhà nước.
(4) Phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.
(5) Bao ăn, ở.
(6) Phụ cấp ngày lễ, xăng xe, điện thoại.
(7) Khám sức khỏe định kỳ.
(8) Nhân viên thử việc (học việc) có thể chuyển chính thức trước 

thời hạn.

Đãi ngộ thực tập

Công ty chịu toàn bộ chi phí cho các hoạt động.

1、Hỗ trợ chi phí đi lại.
2、Sắp xếp chỗ ăn ở, có phụ cấp thực tập.
3、Tập huấn kiến thức.

PHÚC LỢI

TẬP HUẤN
HƯỞNG
LƯƠNG

THAM GIA
BHYT, BHXH

NGÀY NGHỈ
HƯỞNG LƯƠNG

(LỄ, TẾT)

PHỤ CẤP NGÀY LỄ
XĂNG XE,

ĐIỆN THOẠI
BAO ĂN, Ở

KIỂM TRA
SỨC KHỎE
ĐỊNH KỲ

THÀNH NV
CHÍNH THỨC
TRƯỚC HẠN

PHÉP NĂM
NGHỈ LỄ, TẾTỨng tuyển ngay

vào các vị trí tuyển dụng
(thực tập) để sớm trở thành

nhân viên chính thức.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN LỢI DƯƠNG
LIYANG AQUATIC TECHNOLOGY CO.,LTD

PHONG THÁI NHÂN VIÊN

QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Lô B15, Đường số 3 và số 7, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, 
              Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Liên hệ: 0354 771 506 - Ms Thủy
 0766 723 358 - Ms Phương
Email: liyangvietnam@gmail.com

Ngày hội
việc làm

Xét duyệt
phỏng vấn

Ký
hợp đồng 

Đến
công ty

nhận việc

Nộp
hồ sơ qua

Email
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