VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG
Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ
(gọi tắt là Vườn ươm) thực hiện chức năng hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn mọi mặt để
các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản,
thủy sản có cơ hội tiếp cận, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, tạo giá
trị gia tăng của sản phẩm; thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế
tạo thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, thuỷ sản; ươm tạo và hỗ trợ phát triển cho
doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngoài ra, Vườn ươm công nghệ công nghiệp còn thực
hiện các dịch vụ tư vấn, làm trung gian giới thiệu, chuyển giao tiến bộ khoa học
công nghệ; thực hiện các hoạt động kiểm định, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tư
vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm.
Hiện nay, Vườn ươm có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:
I. Vị trí
1. Cử nhân Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)
- Số lượng: 1(ưu tiên nam). Tuổi dưới 35 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học.
- Tiếng Anh lưu loát, chứng chỉ B trở lên; chứng chỉ A vi tính.
- Ưu tiên có kinh nghiệm.
Mô tả công việc:
+ Vận hành thiết bị phòng thí nghiệm hóa lý-vi sinh.
+ Thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm;
+ Lập kế hoạch bảo hành, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị phòng thí nghiệm.
2. Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến)
- Số lượng: 1 (ưu tiên nam). Tuổi dưới 35 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản, hoặc kỹ sư chuyên ngành
công nghệ thực phẩm có kiến thức, kinh nghiệm trong nuôi trồng thuỷ sản.
- Tiếng Anh lưu loát, chứng chỉ B trở lên; chứng chỉ A vi tính.
- Ưu tiên có kinh nghiệm.
Mô tả công việc:

+ Vận hành trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực tồn trữ, bảo quản và chế biến thủy
sản.
+ Liên kết với các nhà khoa học hỗ trợ nghiên cứu và tư vấn cho các cá nhân, tổ
chức hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng chế biến thủy sản tại Vườn ươm.
II. Lương và chế độ phúc lợi
1. Tiền lương:
- Hưởng lương theo quy định nhà nước.
2. Chính sách bảo hiểm, chế độ:
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
- Chế độ phúc lợi và thưởng theo quy định của đơn vị.
III. Hồ sơ gồm có:
- CV xin việc;
- 02 ảnh 4x6 ;
- Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND (công chứng);
- Bản sao Giấy khám sức khỏe (có công chứng);
- Bản sao bảng điểm, văn bằng (có công chứng).
IV. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại : Phòng Hành chính – Quản trị, Vườn ươm công nghệ công nghiệp
Việt Nam – Hàn Quốc.
Địa chỉ : Đường số 8, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành
phố
Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.761120 (gặp chị Lý Thị Xuân Mai)
- Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 30/01/2018.

