
Mô tả Công việc 

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

 Giám sát Quy trình, Kỹ Thuật nuôi Tôm 

 Triển khai việc áp dụng :  

o Các Quy trình, kỹ thuật nuôi Tôm (quy trình CP) 

o Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trị bệnh 

o Đảm bảo môi trường sản xuất 

 Nghiên cứu và phát triển các Quy trình giám sát việc tuân thủ các quy trình nuôi trồng, 

kiểm soát chất lượng 

 Lập kế hoạch sản xuất nuôi tôm cho trang trại nuôi tôm (6.2 ha với 10 ao nuôi) 

 Quản lý việc triển khai các quy trình nuôi Tôm tại trang trại 

 Tham gia khắc phục, giải quyết sự cố phát sinh trong quá trình nuôi trồng Tôm 

 Báo cáo kết quả, các vấn đề liên quan về tình hình sản xuất tại trang trại 

 Phối hợp với Giám đốc trang trại để nắm rõ kỹ thuật nuôi, các biện pháp quản lý môi 

trường nuôi, quản lý dịch bệnh để đồng bộ và thống nhất các vấn đề, đảm bảo hiệu quả 

khi triển khai đến các trại nuôi trồng của công ty. 

 Quản lý và đào tạo Kỹ thuật cho kỹ thuật viên nuôi tôm 

Yêu Cầu Công Việc 

 Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành thủy sản) 

 Kỹ năng chuyên môn: am hiểu Kỹ thuật, công nghệ nuôi tôm 

 Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Thuỷ Sản 

 Kỹ năng mềm: Lãnh đạo, giao tiếp, làm việc đội nhóm, giải quyết vấn đề 

 Trách nhiệm, nhiệt huyết 

 Làm việc tạị Ngọc Hiển – Cà Mau (2 vị trí) 

Quyền lợi: 

 Lương thưởng cạnh tranh: 15 triệu 

 Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Tính trên sản lượng của từng ao 

thu hoạch được. 

o Từ 1-3 tấn: thưởng 0.5 triệu/tấn 

o Từ 4-6 tấn: thưởng 0.75 triệu/tấn 

o Từ 6-8 tấn: thưởng 1 triệu/tấn. 

o >8 tấn: thưởng 1.25 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 

 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 – GĐ Công ty 

- Email: C3TCompany@gmail.com 

- ĐT: 097.2526.222 

 Tên liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C3T  

 Địa chỉ: Thửa 56, ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển – Tỉnh Cà Mau 

 


