
  

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

 

1. Chức danh: Nhân viên kỹ thuật 

2. Mô tả công việc: 

- Nhân viên kỹ thuật, làm việc tại một trong các dự án trồng trọt, sơ chế, bảo quản, 

chế biến nông sản của Unifarm, bao gồm:  

 Chi nhánh - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái – Phú Giáo, 

Bình Dương. 

 Trung tâm xử lý nông sản Thủ Dầu Một – Bình Dương; 

 Chi nhánh Dầu Tiếng – Unifarm chuyên trồng chuối ứng dụng công nghệ 

cao tại các xã Thanh An, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng – Bình Dương; 

- Tiếp thu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật (chăm sóc, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, 

thu hoạch, đóng gói, bảo quản, chế biến); lập kế hoạch sản xuất và tổ chức lao 

động thực hiện các công việc liên quan đến quá trình sản xuất nói trên, đối với 

một trong những sản phẩm: dưa lưới, bưởi, chuối…  

- Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng trong việc thiết lập và theo dõi hồ sơ, 

dữ liệu trồng trọt phục vụ cho công tác đánh giá tiêu chuẩn chất lượng đang áp 

dụng như Global GAP, Viet Gap… 

- Bố trí các thí nghiệm có liên quan đến các quy trình kỹ thuật mới, các loại cây 

trồng và sản phẩm mới. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc chi nhánh. 

3. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực 

vật, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học, thực phẩm (không yêu 

cầu kinh nghiệm); 

- 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 với công ty. 

- Chấp nhận ở lại & làm việc hàng ngày tại các chi nhánh của công ty, sẵn sàng 

di chuyển giữa các dự án của công ty khi có yêu cầu; 

- Tuổi từ 23 – 35 (vẫn có thể ngoại lệ cho ứng viên thật sự xuất sắc); 

4. Quyền lợi: 

- Có cơ hội học tập, làm việc với chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm 

sâu sắc đối với việc canh tác từng loại sản phẩm (dưa lưới/ chuối). 



  

 

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

- Phụ cấp: ăn ở, đi lại theo yêu cầu công việc. 

- Được xét thưởng và tăng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc, 

được làm việc tại một trong những công ty nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam 

hiện tại. 

- Có điều kiện thăng tiến, giữ những vị trí cao tại BP kỹ thuật và các chi nhánh 

sản xuất của công ty. 

5. Hồ sơ ứng tuyển: 

- Đơn ứng tuyển (ghi rõ nguyện vọng về công việc và nơi làm việc mong muốn, 

đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của bản thân đối với công việc dự tuyển)*. 

- Lý lịch ứng viên (ghi rõ ngành học, bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan, 

kinh nghiệm làm việc)*. 

- Bản scan các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân (không cần công 

chứng). 

- Bản scan giấy khám sức khỏe (không cần công chứng). 

- Bản scan hình 4x6. 

(*: Công ty sẽ không liên lạc mời phỏng vấn đối với ứng viên thiếu đơn ứng tuyển 

và/hoặc lý lịch ứng viên). 


