
 

1/3 

          
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Cán bộ quản lý và công lao động năm 2021 

 

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai – Chi nhánh Nông trường Biên Hòa 
Thành Long hợp tác cùng Tập đoàn Dole Việt Nam trồng và xuất khẩu Chuối, hiện tại do nhu 
cầu phát triển và mở rộng, Nông trường cần tuyển gấp một số vị trí, cụ thể như sau: 

1. Các vị trí tuyển dụng: 

STT Vị trí tuyển dụng 
Số 

lượng 
Yêu cầu 

Mô tả tóm tắt nội dung 
công việc 

1 Tổ trưởng canh tác 2 

- Nam, từ 22 – 35 tuổi 
- Bằng cấp: Trung cấp 

nông nghiệp hoặc tương 
đương trở lên. 

- Ngành nghề: Nông 
nghiệp hoặc tương đương, 
am hiểu về cây ăn quả là 
một lợi thế. 

- Biết sử dụng word, excel. 

- Quản lý diện tích 30ha đất 
trồng chuối. 

- Lên kế hoạch, hướng dẫn, 
tổ chức, giám sát công lao 
động chăm sóc Chuối. 

- Chấm công cho công làm 
động. 

 

2 Tổ trưởng thu hoạch 2 

- Nam, từ 22 – 35 tuổi 
- Bằng cấp: Trung cấp 

nông nghiệp hoặc tương 
đương trở lên. 

- Ngành nghề: Nông 
nghiệp hoặc tương đương, 
am hiểu về cây ăn quả là 
một lợi thế. 

- Biết sử dụng word, excel. 

- Quản lý quá trình thu 
hoạch. 

- Lên kế hoạch, hướng dẫn, 
tổ chức, giám sát công lao 
động thu hoạch Chuối. 

- Chấm công cho công làm 
động. 
 

3 Tổ trưởng đóng gói 2 

- Nam, từ 22 – 35 tuổi 
- Bằng cấp: Trung cấp 

nông nghiệp hoặc tương 
đương trở lên. 

- Ngành nghề: Nông 
nghiệp hoặc tương đương, 
am hiểu về cây ăn quả là 
một lợi thế. 

- Biết sử dụng word, excel. 

- Quản lý quá trình đóng 
gói. 

- Lên kế hoạch, hướng dẫn, 
tổ chức, giám sát công lao 
động đóng gói Chuối. 

- Chấm công cho công làm 
động. 
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4 Thủ kho thành phẩm 1 

- Nam, từ 22 – 35 tuổi 
- Bằng cấp: Trung cấp kế 

toán hoặc tương đương 
trở lên. 

- Yêu cầu: Sử dụng thành 
thạo phần mềm, cơ sở dữ 
liệu và hệ thống quản lý 
kho. 

- Am hiểu về phòng cháy 
chữa cháy (PCCC). 

 

- Thực hiện thủ tục xuất 
nhập hàng. 

- Theo dõi hàng tồn kho tối 
thiểu. 

- Thực hiện thủ tục đặt 
hàng của kho. 

- Sắp xếp hàng hóa trong 
kho. 

- Đảm bảo tiêu chuẩn hàng 
hóa trong kho. 

- Tuân thủ quy định về 
phòng cháy chữa cháy 
(PCCC) và an toàn trong 
kho. 

5 Kỹ sư bảo trì, sửa chữa điện 1 

- Nam, từ 22 – 35 tuổi 
- Bằng cấp: Trung cấp điện 

hoặc tương đương trở lên. 

- Yêu cầu: thành thạo để 
lắp đặt; thay thế; phục 
hồi; sửa chữa điện, máy 
móc để vận hành máy 
móc. 

- Thực hiện thi công, lắp 
đặt, bảo trì hệ thống điện, 
nước các công trình lớn, 
nhỏ của Dự án. 

- Khắc phục các sự cố khẩn 
cấp một cách nhanh 
chóng, tối ưu khi có thông 
báo lỗi. 

6 Công nhân chăm sóc chuối 100 
- Nam/Nữ: từ 18 – 50 tuổi. 
- Lao động phổ thông. 
- Yêu cầu: sức khoẻ tốt, 

chăm chỉ, siêng năng. 
- Kinh nghiệm: không yêu 

cầu 

- Chăm sóc chuối theo 
hướng dẫn của tổ trưởng 
canh tác. 

7 Công nhân đóng gói chuối 150 
- Đóng gói chuối theo 

hướng dẫn của tổ trưởng 
đóng gói. 

 

2. Yêu cầu chung: 
- Các vị trí tổ trưởng: Tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học, thực phẩm hoặc tương đương (không 
yêu cầu kinh nghiệm); 
- Biết sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc là một lợi thế; 
- Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt; 
- Thái độ làm việc kỷ luật, nghiêm túc, chân thành, muốn gắn bó, phát triển lâu dài; 
- Chấp nhận ở lại và làm việc hàng ngày tại các nông trường, sẵn sang di chuyển giữa các dự 
án của Công ty khi có yêu cầu; 
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3.  Quyền lợi:  

- Có cơ hội học tập, làm việc với chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm trong canh tác, sản 
xuất Chuối. 

- Lương thỏa thuận, xứng đáng với khả năng ứng viên. 

- Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, xăng đi lại theo yêu cầu công việc. 

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng 
lao động chính thức sau tháng thử việc. 

4. Hồ sơ ứng tuyển: 

- Đơn ứng tuyển (ghi rõ nguyện vọng vị trí ứng tuyển) 

- Sơ yếu lý lịch (ghi rõ ngành học, bằng cấp và chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm làm việc) 

- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe (công chứng) 

- Hình thẻ 4x6 (2 tấm) 

5.  Hình thức tuyển dụng: Hồ sơ về địa chỉ email: trangptc.tl@bhs.vn hoặc trực tiếp Tổ 1, ấp 
Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

6.  Thông tin liên hệ:  ĐT: 0986 460 852 – Chuyên viên nhân sự: Ms Châu Trang 

  

 

 

 


