
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
Tập đoàn Vĩnh Hoàn là chuỗi các công ty chuyên về nuôi trồng, chế biến - xuất khẩu cá tra và các 

mặt hàng giá trị gia tăng từ cá tra hàng đầu tại Việt Nam. Với quy trình sản xuất khép kín từ khâu 

ươm giống, nuôi cá thịt đến chế biến và xuất khẩu thành phẩm đi khắp thị trường các nước trên thế 

giới. Tập đoàn chúng tôi gồm công ty mẹ ở Đồng Tháp và 3 Công ty con/ Công ty liên kết tại Đồng 

Tháp, Tiền Giang. Quy mô: hơn 7.000 nhân viên.  

Hiện tập đoàn đang cần tuyển dụng các vị trí sau: 

Vị trí tuyển dụng Điều kiện 

20 Nhân viên Quản lý chất lượng 

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: 

Công nghệ thực phẩm, Chế biến thủy sản, hoặc 

các ngành có liên quan đến chế biến thủy sản 

20 nhân viên Nuôi trồng thủy sản 

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Nuôi trồng 

thủy sản trở lên 

Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến nuôi 

trồng thủy sản tối thiểu 1 năm  

20 nhân viên Kỹ thuật điện 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, 

Điện lạnh, Điện công nghiệp…. hoặc các ngành 

có liên quan 

Yêu cầu chung 

- Sức khỏe tốt 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, theo ca và hỗ trợ đồng nghiệp tốt 

- Chuyên cần – cẩn thận – tác phong công nghiệp 

- Ham học hỏi siêng năng, chịu được áp lực cao trong công việc 

Quyền lợi 

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực. Mức lương khởi điểm 5.000.000 đ/tháng. 

- Lương tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết theo qui định của công ty, Thưởng theo hiệu quả công 

việc hàng quí, Thưởng cải tiến, sáng kiến. 

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật định. 

- Hỗ trợ cơm trưa 450.000 đồng/người tháng và hỗ trợ xăng xe nhà trọ 200.000 đồng/người tháng. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và nâng cao trình độ tay 

nghề.  

- Cơ hội thăng tiến, thu nhập cao và ổn định. 

Địa điểm làm việc 

Vị trí 1, 3: làm việc tại Công ty CP Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Vị trí 2: làm việc tại các vùng nuôi của trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp 

Liên hệ nộp hồ sơ ứng tuyển 

Qua email: careers@vinhhoan.com hoặc tuyen.vo@vinhhoan.com  

Điện thoại: 0949.106.264 gặp Chị Kim Tuyến - Phòng Nhân sự.  

Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 30/6/2018 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại: 0949.106.264 (gặp chị Tuyến) Hoặc 0985.238.272 (gặp chị Nguyệt) 
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