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TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TRANG TRẠI LK 
 
* Vị trí công việc: 
- Kỹ thuật viên chăn nuôi tại trang trại gà/heo 
- Địa điểm: Long Khánh - Đồng Nai 
 
* Mô tả công việc 
- Làm việc trực tiếp tại trang trại chăn nuôi gà/heo của Công ty. 
- Kiểm soát công nhân về an toàn sinh học, chuyên môn kỹ thuật. 
- Các công việc khác theo sự phân công. 
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. 
 
* Số lượng tuyển: 1-3 Nam hoặc Nữ, độ tuổi từ 20 đến 45. 
 
* Thời gian làm việc: 
- Thỏa thuận, theo yêu cầu công việc. 
 
* Quyền lợi: 
- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững 
cùng với sự lớn mạnh của Công ty, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà 
nước, thu nhập thỏa thuận theo quy chế tiền lương và chính sách đãi ngộ nhân sự của Công 
ty. 
- Được bố trí chỗ ở miễn phí, phụ cấp tiền ăn 
 
* Lương khởi điểm: 3-4 triệu/tháng. Ngoài ra sẽ có các khoản phụ cấp, thưởng nếu đạt hiệu 
quả công việc. 
 
* Yêu cầu công việc: 
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp/Cao đẳng 
- Yêu cầu ngành nghề: Thú y 
- Yêu cầu tin học: Văn phòng 
- Nam (Nữ), tuổi đời từ 20-45, tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chuyên ngành chăn nuôi thú y. 
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao 
trong công việc. Có khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả. Có đạo đức tốt, ham học hỏi 
& tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 
- Không tiền án, tiền sự hoặc đang thi hành án, không sử dụng ma túy hoặc các chất gây 
nghiện, không mắc các bệnh truyền nhiễm. 
- Ưu tiên có kinh nghiệm thực hành tại các trại chăn nuôi. 
 
* Hồ sơ gửi về: 
Địa chỉ: 30/8 Thích Quảng Đức, P.5, Q.PN 
Email: hr@npsaigon.com (Mrs. Tuyền) 
	  


