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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty TNHH Minh Tân, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng, xử lý môi 

trường – thủy sản. Do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí 

sau: 

1. Nhân viên kỹ thuật thị trường: Số lượng 10 người 

1.1 Điều kiện dự tuyển: 

-     Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản hoặc Bệnh học thủy sản. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt 

- Sinh viên mới tốt nghiệp được đào tạo các kỹ năng chuyên môn kỹ thuật 

- Làm việc tại một trong các tỉnh Đồng bằng sông cửu long. 

1.2  Quyền lợi: 

-      Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật lao động. 

-      Thu nhập gồm : Lương cơ bản + Thưởng doanh số tháng + Thưởng doanh số quí, năm (từ 

7 triệu đến 12 triệu/ tháng). 

2. Nhân viên kỹ thuật nhà máy: Số lượng 02 người. 

2.1 Điều kiện dự tuyển: 

- Nam, nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. 

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản. 

- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. 

- Làm việc tại nhà máy khu công nghiệp Trà Nóc. 

2.2 Quyền lợi:  

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật lao động. 

- Thu nhập gồm : Lương cơ bản + Phụ cấp lương (± 7 triệu/ tháng). 

Nộp hồ sơ tại văn phòng Công ty TNHH Minh Tân: Lô 30 A 3-5 khu công nghiệp Trà Nóc, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ hoặc gửi hồ sơ  qua email: 

nguyenthanhhungmitavet@gmail.com. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/ 04/ 2018.  

Lưu ý: Không gọi phỏng vấn và hoàn trả những hồ sơ không đạt yêu cầu 

Điện thoại liên hệ: 0292. 3843474. 

             Cần Thơ, ngày . . .  tháng 03 năm 2018 

                                                                                           GIÁM ĐỐC 
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