
Mô tả Công việc 

Công ty cổ phần đầu tư C3T đang cần tuyển vị trí Kỹ thuật viên Nuôi Tôm 

 Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đảm bảo môi trường nước để nuôi trồng Tôm 

 Trực tiếp đứng ao nuôi tôm tại Ngọc Hiển – Cà Mau 

 Theo dõi và chăm sóc tôm, định kỳ xử lý môi trường ao nuôi theo yêu cầu kỹ thuật 

 Kiểm soát thức ăn, giống, thuốc và vệ sinh,… đảm bảo môi trường sống ổn định cho tôm 

 Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận 

Yêu Cầu Công Việc 

 Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản 

 Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt là tôm 

 Chấp nhận ứng viên mới ra trường nhưng có tinh thần sẵn sàng học hỏi và cống hiến 

 Làm việc tạị Ngọc Hiển – Cà Mau (06 vị trí) 

Quyền lợi: 

 Lương thưởng cạnh tranh: 06 triệu 

 Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty: Theo năng suất của từng ao nuôi 

o Từ 1-6 tấn: thưởng 1 triệu/tấn 

o Từ 7-9 tấn: thưởng 1.5 triệu/tấn 

o >=10 tấn: thưởng 2 triệu/tấn 

 Công ty hỗ trợ  chỗ ở tại trang trại 

 Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và được tham gia BHXH đầy đủ. 

 Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội phát triển 

 Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc 

  

Thông tin khác 

 Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng  

 Độ tuổi: Không giới hạn tuổi  

 Hình thức: Nhân viên chính thức  

Thông tin liên hệ 

 Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp  

 Mô tả:  

- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp 

tại công ty. 

- CV Tiếng Anh/ Tiếng Việt 



- Lê Minh Thông – Giám Đốc Công ty 

- Email: C3TCompany@gmail.com 

- ĐT: 097.2526.222 

 Tên liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C3T  

 Địa chỉ: Thửa 5-6 , ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển – Tỉnh Cà Mau 

 

 


