
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với 

tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất 500.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Hòa 

Phú, tỉnh Vĩnh Long, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, 

thức ăn thủy sản...  

Do nhu cầu phát triển của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự với các vị 

trí như sau: 

Vị trí tuyển 
Số 

lượng 

Giới 

tính 
Yêu cầu 

1. Nhân viên kỹ thuật nuôi 

trồng thủy sản (cá) 

03 Nam 

- Tuổi từ 35 trở xuống, có ít nhất 1 năm kinh 

nghiệm làm việc trong đội ngũ kỹ thuật nuôi 

trồng thủy sản (TĂ Cá) trong công ty có quy 

mô lớn. Đối với trường hợp có kinh nghiệm 

phong phú thì giới hạn về độ tuổi có thể 

thay đổi 

 

* Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như nuôi trồng thủy sản, thuốc 

thủy sản...  

* Tính cách hướng ngoại, có năng lực liên hệ và giao tiếp tốt, chủ động làm việc. 

* phương tiện đi lại tự túc có xe máy hoặc ô tô con. 

* Tiêu chuẩn về mức lương và công tác phí căn cứ theo kinh nghiệm, năng lực làm 

việc và được xác định khi phỏng vấn; Thưởng hiệu suất tháng và năm sẽ căn cứ 

theo hiệu suất công việc thực tế để xác định. 

* Được hưởng các phúc lợi theo quy định của bộ luật lao động và quy chế phúc lợi 

tiền lương của công ty... 

Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30 tháng 2 năm 2020 

 

Vui lòng nộp hồ sơ qua email theo địa chỉ sau : 

Email: haidvinhlong@gmail.com 

Điện thoại liên hệ công ty: 0838202009 

Nguyenthanh29039@gmail.com 

Điện thoại liên hệ: 0783988915 (THANH)  

mailto:910270822@qq.com/

