
 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BIM 

KHU NUÔI THỦY SẢN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HÒA 

CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI BIM GROUP 

Công ty cổ phần thực phẩm BIM là thành viên của BIM GROUP . Hiện tại đang quản lý trung 

tâm sản xuất giống tôm thẻ chân trắng ở đảo Phú Quốc (53 ha), Khu nuôi thủy sản công nghiệp 

Đồng Hòa (1230 ha), Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu (3 ha) thuộc tỉnh Kiên Giang. Khu 

nuôi thủy sản công nghiệp Minh Thành (250 ha), Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao Đầm 

Hà (126 ha) thuộc tỉnh Quảng Ninh. Với thời gian hoạt động trong thời gian vừa qua công ty đã 

gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ như đạt cúp vàng chất lượng vàng thủy sản Việt 

Nam lần thứ 02 năm 2012. Ba năm liên tục (2009, 2010, 2011) đạt 3 cúp sao “ Best Aquaculture 

Practices Centified “ do tổ chức ACC của Mỹ cấp. 

Đến làm việc với chúng tôi các bạn sẽ có cơ hội phát triển chuyên môn trong nhiều lĩnh vực hoạt 

động, cùng với sự thăng tiến nhanh cho người có năng lực làm việc tốt. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

I.YÊU CẦU 

Số lượng : 100 công nhân nuôi tôm 

Tuổi : Nam từ  đủ 18 đến 50 tuổi 

Trình độ văn hóa : Lao động phổ thông (biết đọc, biết viết), tốt nghiệp trung cấp, sơ cấp nuôi 

trồng thủy sản, cao đẳng và đại học nuôi trồng thủy sản. 

Điều kiện, kỹ năng : Có sức khỏe tốt, biết bơi, siêng năng, chịu khó học hỏi, có tinh thần trách 

nhiệm với công việc, không mắc các tệ nạn xã hội như nghiện rượu, bia , cờ bạc, ma túy… 

II. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 

Công việc : Cải tạo ao, cho tôm ăn, theo dõi và chăm sóc tôm định kỳ và xử lý môi trường ao 

nuôi theo yêu cầu kỹ thuật, thực hiện các công việc theo sự phân công của tổ trưởng. 

Nơi làm việc: Khu nuôi thủy sản công nghiệp Đồng Hòa Ấp Thuận Án – Phú mỹ Giang Thành – 

Kiên Giang ( cách thị xã Hà Tiên 10km ). Môi trường Làm việc ngoài ao nuôi. 

Thời gian làm việc: Chủ yếu làm việc theo giờ hành chính, nhưng do đặc thù tính chất công 

việc nên công nhân còn phải đi trực đêm thường khoảng 4 ngày /tháng ( đi trực đêm sẽ được phụ 

cấp suất ăn đêm và được nghỉ bù ) 

Nghỉ phép năm: thời gian làm việc từ 1 năm được nghỉ 12 ngày/năm, 2-4 năm 13/ngày/năm, 5-9 

năm 14 ngày/năm, 15-19 năm 16 ngày/năm, 20 năm trở lên 17 ngày/năm. 

III CHẾ ĐỘ LƯƠNG, PHÚC LỢI 

Thu nhập từ 6tr - 10tr/tháng ( lương + thưởng ) 

Lương: Lao động phổ thông: 4.300.000đồng/26 ngày công 

  Tốt nghiệp sơ cấp, trung cấp NTTS: 4.500.000đồng/26 ngày công 

  Tốt nghiệp cao đẳng/đại học NTTS: 5.300.000đồng/26 ngày công 

  ( Đi làm ngày lễ hưởng = 400% lương chính + 100% thưởng theo HQCV )   

Ứng viên có kinh nghiệm làm công việc tương tự áp dụng mức lương thỏa thuận 

 



 

 

Thưởng: áp dụng đối với ao nuôi diện tích 5.000m2 

STT SẢN LƯỢNG THU HOẠCH THƯỞNG NĂNG SUẤT 

1 Từ 3.500 kg – dưới 4.500 kg 700 đồng/kg x sản lượng thu 

2 Từ 4.500 kg – dưới 6.000 kg 1.200 đồng/kg x sản lượng thu 

3 Trên 6.000 kg 2.000 đồng/kg x sản lượng thu 

Sản lượng thu hoạch trung bình hiện tại khoảng 8.000kg đến 15.000kg/01 ao (8 đến 15 tấn/ao) 

Chế độ ăn: Công ty bao ăn cả ngày ( sáng, trưa, chiều ) nếu có trực đêm thì có suất ăn đêm bổ 

sung. Các ngày lễ, tết có chế độ phụ cấp tiền ăn riêng 120.000 đồng/ngày. 

Chỗ ở: Tại nhà ở nội trú cho công nhân trong Khu nuôi tôm. 

Thời gian xét tăng lương: Vào tháng 04 hàng năm công ty xét tăng lương cho tất cả các 

CBCNV của công ty. Ngoài lần xét tăng lương định kỳ các cá nhân có năng lực làm việc tốt còn 

được ban lãnh đạo công ty xét tăng lương riêng. 

Bảo hiểm: Khi được tiếp nhận vào làm việc công ty sẽ mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai 

nạn cho CBCNV. Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức người lao động được đóng các bảo 

hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo kiểm xã hội theo luật lao động. 

Thưởng tết: Công ty sẽ đánh giá năng lực làm việc của cá nhân trong một năm vừa qua để xét 

thưởng.    

Các chế độ khác: Người lao động được nhận vào làm sẽ được công ty cho học lớp sơ cấp nuôi 

tôm thẻ chân trắng do trường có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra người lao động còn 

được hưởng các chế độ chúc mừng CBCNV kết hôn, chúc mừng CBCNV sinh con, thăm hỏi khi 

bị bệnh…. 

IV LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG 

Thời gian tuyển dụng: từ ngày 06/07/2018 đến khi đủ số lượng. 

Công ty chi hoa hồng cho người giới thiệu công nhân vào làm việc tại khu nuôi 400.000đ/01 

người công nhân. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Khu nuôi TSCN Đồng Hòa, Ấp Thuận Án – Phú Mỹ - Giang Thành – Kiên 

Giang 

Phụ trách tuyển dụng: Mr Sĩ    Điện thoại: 0297.3859.200 – 0974.010.357 

Email: sinv@bimvietnam.com 

Bộ hồ sơ xin việc đầy đủ bao gồm: 

- Giấy khám sức khỏe (khám tại cơ sở có đủ chức năng) 

- Đơn xin việc (có xác nhận của địa phương) 

- Xác nhận hạnh kiểm (có xác nhận của địa phương) 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương) 

- Sổ hộ khẩu photo công chứng 

- Chứng minh nhân dân 02 bản photo công chứng 

- 02 ảnh 3x4 

- Giấy xác nhận nơi công tác trước (nếu có) 
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