
CTY CP GIONG - THVC PHAM sit A 

TRANG T~I M.D 

sf>: 017/2019 CVMD 

v tin eli: tuydn nhdn vien cho nha may sua 

CQNG HOA XA 'HQI CHU NGHiA VI~T NAM 

DQc I~p - T1! do - H~nh phuc 

Tdy Ninh, ngay 10 thang 04 nam 2019 

Kinh gll'i: TRUONG Di}.I HQC NONG LAM TP. HO CHi MINH 

Cong ty CP Gi6ng - Thlfc Ph~m Sua Trang Tr<;li M.D xin gll'i lai chao tran trQng d~n Ban 

Giam Hi~u Tnrang D<;li HQc Nang Lam TP. H6 Chi Minh. 

Can cu tinh hinh va nhu du phat tri~n cua nha may sua se oi vao hO<;lt oQng vao nam 2019 t<;li 

T6 13, A.p Tan Thu~n , Xli Hung Thu~n , Huy~n Trang Bang, Tinh Tay Ninh. Cang ty chung tai co 

nhu du tuy~n dl,mg Cl,l th~ nhu sau: 

05 ky su tr6ng trQt 

05 ky su chan nuai 

02 bac sl thu y 

02 cll' nhan kinh t~ nang nghi~p 

Cang ty chung tai rAt mong Ban Giam Hi~u TruOng B<;li HQc Nang Lam TP. H6 Chi Minh 

giup 05' trong vi~c tuy~n dl,lng lao dQng. Cang ty chung tai mong mu6n co ca hQi t?O them vi~c lam 

cho sinh vien cua tnrang va rAt mong nh~n duQ'c S\f h6 trQ' tl1 Ban Giam Hi~u Truemg B<;li HQc Nang 

Lam TP. H6 Chi Minh. 

Moi chi ti~t va phan h6i xin vui long lien h~ thea dia chi sau: 

C~ng ty C6 Ph~n Gi6ng - Tht,rc PhAm Sua Trang Tr?i M.D 

Dai dien: Co Duang Thi Thanh Ha 
Dla ch~ : 65 Ha Huy T~p , PhuOng Tan Phong, Qu~n 7, H6 Chi Minh 

Bien thoai : 0903 906920; 
E~ail : th·anhharmminhdangco.com. vn, admin(i/)minhdangco.com.vn 

Tran trQng ! 

Luu: ----
Nhtrlrim 

Van Ihtr 

TONG GIAM DOC 

Duong Thi Thanh Hit I , 



 
 

Form Recruitment-  
 
 
 

KỸ SƯ TRỒNG TRỌT 

Vị Trí Tuyển Dụng: KỸ SƯ TRỒNG TRỌT 

Mô tả công việc: 

 - Xây dựng và tổ chức kế hoạch ươm, trồng, chăm sóc cây trồng 

 - Tổ chức phòng bệnh và chữa bệnh cho cây trồng. 

 - Kiểm tra chất lượng đất, cây trồng, đảm bảo cây trồng đạt chuẩn. 

 - Lập kế hoạch, đề xuất mua sắm, quản lý, bảo trì các máy móc, vật tư và phân bón. 

 - Quản lý và hướng dẫn nhân viên nông trại cách làm việc theo đúng theo trình tự kỹ thuật. 

 

Yêu Cầu Công Việc: 
 

 - Tốt nghiệp các chuyên ngành về Nông nghiệp, trồng trọt, Công nghệ sinh học…. 

 - Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. 

 - Khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo tốt. 

 - Có tính cẩn thận, chịu khó. 

 - Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

 - Ưu tiên biết sử dụng máy cơ giới, biết giao tiếp Tiếng Anh 

   

Yêu Cầu Trình Độ: Trung cấp trở lên 

Kinh Nghiệm:  Không yêu cầu kinh nghiệm 

Thời Gian Làm 
Việc: 

 

Nơi Làm Việc:  Tây Ninh 

Mức Lương : 6 – 10 triệu 

Số Lượng: 05 

Quyền Lợi Được 
Hưởng 

Hưởng mọi chế độ theo quy định của nhà nước và của công ty. 

Chế độ ưu đãi, đào tạo và cơ hội thăng tiến 

Phong Cách Làm 
Việc: 

Tự tin, sôi nổi, nhanh nhẹn, hoạt bát. Ham học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp 

Hồ Sơ Ứng Viên 
Gồm Có: 

Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) 

Bản sao hộ khẩu, CMND, bằng cấp có liên quan; Giấy khám sức khỏe 

Hồ sơ photo, bổ sung hồ sơ công chứng khi trúng tuyển 

Ghi rõ vị trí ứng tuyển; 

Nộp hồ sơ qua email: admin@minhdangco.com.vn  hoặc Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty 

Thông tin liên hệ: Cô Dương Thị Thanh Hà 090390692 

  
 

Được duyệt 


