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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Kính Gửi: Bộ Môn Chăn Nuôi & Bộ Môn Thú Y - Trường ĐH Cần 

Thơ 

 
Công ty TNHH Sunjin Vina là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được Ban quản lý Khu Công 

Nghiệp Đồng Nai cấp giấy phép thành lập số 264/GP – KCN – ĐN ngày 07/01/2004 sản xuất thức 

ăn gia súc, gia cầm & thủy sản, các con giống: heo, gà, vịt và tôm; chế biến và phân phối thịt. Do 

nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty hiện đang cần tuyển vị trí sau: 

 

STT 
Vị trí Tuyển 

dụng 
Giới tính Yêu cầu chung SL Địa điểm làm việc 

1 Nhân viên kinh doanh Nam 
Ngành chăn nuôi 

 thú y, thủy sản 
05 

Đồng Nai, Bình Phước, 

Bình Dương, 

Khu vực miền tây 

2 Nhân viên Marketing Nữ 

Ngành chăn nuôi thú 

y, Thủy sản.  

Tiếng anh giao tiếp 

03 Tiền Giang, Đồng Nai 

3 Nhân viên kỹ thuật Nam 
Ngành chăn nuôi 

 thú y 
03 

Đồng Nai, Bình Phước, 

Bình Dương 

4 Nhân viên R&D Nam/Nữ 

Ngành chăn nuôi  

thú y.  

Tiếng anh: Giao tiếp 

01 Đồng Nai 

5 
Nhân viên hỗ trợ 

mảng kinh doanh Gà 
Nữ 

Ngành chăn nuôi  

thú y 

Tiếng anh: Giao tiếp 

01 Đồng Nai 

6 Nhân viên Bảo trì Nam 
Ngành cơ khí, điện 

công nghiệp 
03 

Bình Phước, Tiền Giang, 

Đồng Nai 

7 Nhân viên kế hoạch Nữ 

Ngành chăn nuôi  

thú y 

Tiếng anh: Giao tiếp 

01 Đồng Nai 

8 Nhân viên văn phòng Nữ 

Ngành chăn nuôi  

thú y 

Tiếng anh: Giao tiếp 

02 Đồng Nai 

 Các chế độ phúc lợi: 
- Tăng lương theo hiệu quả công việc 

- Tham gia đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật 

hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…) 

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24h 

- Du lịch hàng năm, tặng quà sinh nhật, giáng sinh, lễ tết…. 

http://sunjin.vn/


- Công ty có hỗ trợ ăn sáng – ăn trưa cho CNV 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để 

nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

- Được tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa. 

 Cách nộp hồ sơ ứng tuyển: 

- Ứng viên có thể nộp CV vào địa chỉ mail: thanhy@sj.co.kr hoặc thuynt@sj.co.kr 

- Liên hệ số điện thoại: 0902633060 (Ms. Thanh Ý – Quản lý nhân sự) hoặc 

0975.567.106 (Ms. Thủy – Nhân viên tuyển dụng)  
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