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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam được thành lập vào tháng 08/2013 tại Phú Quốc, Kiên
Giang. Công ty đang thi công các hạng mục: Khu nuôi trồng thủy sản, Resort, Khu nghỉ dưỡng,
Trường học, Nhà ở sinh thái, Rau củ quả hữu cơ,...
Vốn đầu tư: 100% nước ngoài.
Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:
* Vị trí:
1. NHÂN VIÊN THỦY SẢN: 01 người
• Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đồng
• Mô tả công việc:
- Các công việc nuôi, trồng thủy sản.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
2. NHÂN VIÊN NÔNG NGHIỆP: 01 người
• Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đồng
• Mô tả công việc:
- Các công việc trồng rau, củ quả
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
* Yêu cầu:
- Nam.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: nuôi trồng thủy sản (vị trí 1), nông nghiệp (vị trí 2).
- Kinh nghiệm: không yêu cầu (ưu tiên có kinh nghiệm).
- Ngoại ngữ: không yêu cầu (tiếng Anh hoặc tiếng Hoa trình độ khá trở lên một lợi thế).
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, word, excel...
- Khả năng nắm bắt công việc tốt.
- Chịu áp lực công việc.
=> Làm việc tại : Phú Quốc, Kiên Giang.
* Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.
- Được tham gia Bảo hiểm tai nạn, thưởng,....
- Có Ký túc xá cho nhân viên.
* Hồ sơ: (HS không cần công chứng, sẽ bổ sung HS đầy đủ + công chứng khi trúng tuyển).
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- CMND
- Các bằng cấp liên quan.
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