THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:
Tập đoàn TTC là một trong những Tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, đi tiên phong trong lĩnh vực Nông nghiệp - Mía đường. Với hơn
37 năm hình thành và phát triển, TTC tự hào sở hữu và điều hành nhiều Nhà máy đường trên khắp Việt Nam và sở hữu một trong những thương
hiệu hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực Mía đường như: các dòng sản phẩm đường Biên Hòa, TSU,... với tổng sản lượng chiếm hơn 30% thị phần Đường
tinh luyện tại Việt Nam.
Do nhu cầu mở rộng và phát triển với mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Châu Á về Mía đường, chúng
tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Nhân viên Nông nghiệp
Số lượng: 60 người (ưu tiên Nam)

Mô tả công việc:
•
•
•
•

Quản lý và điều phối nhân công lao động, máy móc thiết bị để thực hiện trồng - chăm sóc - thu hoạch Mía trên đất của Công ty
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời sâu, bệnh, cỏ dại hại mía
Kiểm tra hoạt động sản xuất mía của nông dân có hợp tác với Công ty
Thực hiện các thủ tục hành chính trong nội bộ có liên quan đến hoạt động sản xuất mía trên khu vực được giao quản lý

Yêu cầu:
•
•
•
•
•

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành
Yêu thích, đam mê hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp
Chấp nhận đi công tác & làm việc tại các tỉnh
Có kỹ năng làm việc theo nhóm
Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, …)

Quyền lợi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Được Công ty đào tạo đầy đủ kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong quá trình học việc và thử việc (tối đa 03 tháng)
Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Mức lương: tùy theo năng lực từng cá nhân nhưng tối thiểu không thấp hơn 5.800.000 trong năm đầu tiên
Tăng lương theo hiệu quả công việc, sau từng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện
hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
Có lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả công việc theo quy định Công ty
Được nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định pháp luật, nghỉ ngày thứ 7 theo quy định của Công ty
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty hằng năm.

Thời gian
làm việc
• Toàn thời gian

Hồ sơ
• Thư dự tuyển, CV
• Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ (có thể bổ
sung khi nhận việc)
• Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng
• Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email:
tbbdt@ttcgroup.vn hoặc nộp trực tiếp tại Công ty:
62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Ghi chú

• Hạn nộp hồ sơ: 15.6.2017
•

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12,
Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

•

Điện thoại: (028) 3997 7727

•

Điện thoại Di động:
Mr. An: 0912 99 22 86
Ms. Yến: 0901 778 489

