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TUYỂN DỤNG 

Kỹ sư nuôi thuỷ sản 
 

 CTCP XNK thủy sản Bến Tre đang có nhu cầu tuyển 04 kỹ sư nuôi thủy sản làm việc tại các 

Trại nuôi của CTCP XNK thủy sản Bến Tre. 

1. Điều kiện tuyển dụng: 

- Giới tính: Nam; - Độ tuổi: 22-35  

- Tốt nghiệp Đại học ngành nuôi trồng thủy sản (Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm,  

tốt nghiệp ĐH Cần Thơ). 
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được 

áp lực công việc. 

- Có sức khỏe tốt. 

- Yêu thích công việc. 

2. Mô tả công việc: 
- Phụ trách kỹ thuật cho các Trại nuôi cá tra công nghiệp. 

3. Thu nhập và các quyền lợi: 

- Lương: thoả thuận. 

- Sau thời gian thử việc sẽ được đánh giá, ký hợp đồng chính thức và được: 

+ Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật định: nghỉ lễ, phép năm; nghỉ ốm, đau,… hưởng 

BHXH, BHYT; BHTN; BH thất nghiệp;  

+ Thưởng lễ, tết; đi du lịch, nghỉ mát hàng năm;  

+ và nhiều chế độ phúc lợi, khen thưởng, đãi ngộ khác của Cty. 

4. Hồ sơ gồm có: 

- Đơn xin việc có xác nhận của chính quyền địa phương (dán hình), 

- Sơ yếu lý lịch (dán hình), 

- Giấy xác nhận hạnh kiểm của Công an địa phương, 

- Giấy khám sức khoẻ (dán hình). 

- Bản sao CMND, hộ khẩu (nguyên cuốn), giấy khai sinh (công chứng), 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có) (công chứng), 

- 4 tấm hình 3x4 (hình mới không quá 6 tháng). 

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 30/4/2018. 

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp - CTCP XNK thủy sản Bến Tre  

hoặc gửi qua email: chauquangchanh@aquatexbentre.com  

Địa chỉ: Ấp 9, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre. 

ĐT: 02753.860.265 - số nội bộ 102 (Mr. Chánh) DĐ 0908.455.411 - Fax: 02753.860.346 

  
Bến Tre, ngày 10 tháng 03 năm 2018 

TM Phòng Tổng hợp 
 

 

 

(đã ký) 

Châu Quang Chánh 

 


