THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Tháng 01/2021
I.

Giới thiệu chung
- 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: gần 8.000 nhân viên.

II.

Vị trí tuyển dụng

1

Nhân viên
Kinh doanh quốc tế

2.

Nhân viên
Digital Marketing

3.

Nhân viên
Content Writer

Điều kiện
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan;
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí
tương đương;
- Có kiến thức về Incoterms;
- Có kinh nghiệm làm việc kênh B2B tại thị trường
quốc tế;
- Tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng;
- Ưu tiên Nam.
- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo SEO / SEM,
Email, và Social Media;
- Có kiến thức về các công cụ phân tích trang web, như Google
Analytics, Google Search Console;
- Có kiến thức về các tính năng, chức năng của các công cụ
truyền thông online phổ biến: Facebook, Google, Instagram,
Zalo,...
- Tiếng Anh lưu loát là 1 lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm về content marketing, biên tập,....
- Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu. Khả
năng biên tập, tổng hợp tin tức tốt;
- Có kiến thức về các tính năng, chức năng của các công cụ
truyền thông online phổ biến: Facebook, Google, Instagram,
Zalo,...
- Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng mới và các hot trend
để áp dụng vào công việc;
- Am hiểu xu hướng, tâm lý và hành vi khách hàng, và có kiến
thức tốt về lĩnh vực marketing, PR;
- Tiếng Anh lưu loát.
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4.

Nhân viên
Thiết kế đồ họa

5.

Nhân viên IT

6.

Kế toán trưởng

7.

Kế toán tổng hợp

8.

Nhân viên Cơ điện

9.

Nhân viên QC

10.

Nhân viên QA

11.

Nhân viên
nuôi trồng thủy sản

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành chuyên ngành Mỹ
thuật, Thiết kế, đồ họa;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop,
Illustrator, inDesign, CorelDraw…và các phần mềm thiết kế
chuyên nghiệp khác;
- Yêu cầu 1 – 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm thiết kế bao bì.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông
tin;
- Có kiến thức về MS SQL Server, Windows Server;
- Có chứng chỉ CCNA / CCNP hoặc kiến thức tương đương.
- Có kinh nghiệm làm việc IT support từ 01 năm trở lên;
- Có kinh nghiệm liên quan đến các ứng dụng Microsoft như
Domain controller bao gồm AD, DHCP, DNS, File server, and
Virtual infrastructure of server và desktop virtualization;
- Kinh nghiệm về mạng LAN, VPN, VOIP.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kế toán,
Kiểm toán, Tài chính;
- Có kiến thức về phần mềm kế toán, luật, thuế doanh nghiệp;
- Có kinh nghiệm/ kiến thức về phần mềm FAST;
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc, tối thiểu 03 năm kinh
nghiệm làm tại vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kế toán,
Kiểm toán, Tài chính;
- Có kiến thức về phần mềm kế toán, luật, thuế doanh nghiệp;
- Có kinh nghiệm/ kiến thức về phần mềm FAST;
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, tối thiểu 02 năm
kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự
động hoá, Cơ khí và các chuyên nhành có liên quan;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Chế biến thủy sản,
Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm;
- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành;
- Có kiến thức về HACCP, ISO, BRC, IFS;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Chế biến thủy sản,
Công nghệ thực phẩm;
- Có kiến thức về HACCP, ISO, BRC, IFS;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Ngư
y, Bệnh học thủy sản trở lên;
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến nuôi trồng thủy sản tối
thiểu 01 năm;
- Sức khỏe tốt;
- Chấp nhận làm việc và sinh hoạt tại vùng nuôi.
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12.

Trưởng phòng
Cơ điện

13.

Giám đốc
Xí nghiệp sản xuất

14.

Nhân viên R&D
(Feed One)

15.

Trưởng nhóm pilot
(Phòng R&D – Feed One)

16.

Nhân viên
Vận hành nhà máy
(Feed One)

17.

Nhân viên
Bảo trì, sửa chữa
(Feed One)

III.

Yêu cầu chung
-

IV.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa
- Am hiểu cơ khí, tự động hóa PLC, Hmi, Scada, Historian,
Dashboard, thiết bị áp lực (hơi nước, khí nén);
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;
- Có khả năng tổ chức bảo trì máy móc, thiết bị cơ khí, điện;
- Quản lý phòng cơ điện 15-20 người;
- Theo dự án từ lúc thiết kế nhà máy.
- Am hiểu dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi;
- Am hiểu cơ khí điện;
- Quản lý xưởng sản xuất có 40-50 người;
- Làm việc theo ca;
- Theo dự án từ lúc thiết kế nhà máy.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Thực phẩm, Sinh,
Hóa;
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
- Ưu tiên Nam.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Thực phẩm, Sinh,
Hóa;
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
- Ưu tiên Nam.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện công nghiệp,
Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, Cơ khí, Kỹ thuật nhiệt;
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;
- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.
- Tốt nghiệp trung cấp, trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp,
Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa, Sửa chữa ô
tô;
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày và làm giờ hành chánh;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;
- Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.

Sức khỏe tốt;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 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;
- Phụ cấp cơm trưa. Phụ cấp điện thoại;
- Lương tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết theo qui định của công ty như Tết dương lịch, Lễ 30/4, Lễ
2/9;
- 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, Bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm;
- Nghỉ mát hàng năm;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và nâng cao trình độ;
- Cơ hội thăng tiến, thu nhập cao và ổn định.
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V.

Địa điểm làm việc
- Vị trí 1: Làm việc tại TP.HCM & Tiền Giang
- Vị trí 2-3-4: Làm việc tại TP.HCM
- Các vị trí còn lại: Làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.
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