THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2022
I)

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Thái Việt corporation là công ty 100% vốn Thái Lan đầu tư. Thái Việt thuộc tập đoàn
Thaifood – 1 trong 3 tập đoàn chăn nuôi lớn nhất Thái Lan. Thái Việt chuyên về sản xuất thức ăn chăn
nuôi và mô hình trang trại khép kín, với phương châm “Chất lượng thực phẩm – Chất lượng cuộc sống
”, cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp với các chuyên gia người Thái Lan.
II)

Các vị trí cần tuyển dụng:
1. KỸ THUẬT TRẠI : Số lượng 20 – Lương từ 9-14 triệu /26 ngày làm việc

-

-

1.1
Mô tả Công việc KT chuồng bầu:
Thực hiện quy trình khai thác, pha chế, bảo quản tinh heo, phối giống, chăm sóc nái mang thai, heo nọc
và chưa chuyển đàn (kiểm tra sức khỏe nái, điều trị heo bệnh, cho ăn, thực hiện quy trình tiêm vaccine,
tối đa hóa tỷ lệ đẻ và tối thiểu hóa tỷ lệ không lên giống, viêm tử cung và sảy thai.
Báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe heo trong khu vực quản lý cho Quản lý trại.
Phối hợp kiểm tra heo hậu bị (nguồn bên trong và bên ngoài), nái cai sữa trước khi chuyển vào khu vực
phụ trách.
Chọn, kiểm tra heo trước khi phối giống và thực hiện việc phối giống cho heo. Đồng thời chịu trách
nhiệm về việc khai thác và chất lượng tinh heo (đánh giá, pha chế và bảo quản).
Quản lý vệ sinh chuồng trại: Giám sát và thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại và công cụ dụng cụ
theo qui định của trại.
Quản lý công nhân
Bố trí và giám sát công việc của nhân viên phụ trách hằng ngày

-

-

1.2
Mô tả Công việc KT chuồng đẻ:
Quản lý quy trình chăm sóc:
Thực hiện quy trình chăm sóc nái đẻ (kiểm tra sức khỏe nái sắp sinh, qui trình nái đẻ, heo con theo
mẹ, điều trị heo bệnh, quản lý thể trạng nái, mức ăn vào tối đa cho nái, thực hiện quy trình tiêm
vaccine).
Kiểm soát tỷ lệ chết heo con theo mẹ, tối đa số heo cai sữa.
Phối hợp với kỹ thuật chuồng cai sữa hằng tuần. Phối hợp với khu cai sữa để chuyển heo con sau
cai sữa đảm bảo trọng lượng, sức khỏe.
Phối hợp với kỹ thuật chuồng bầu trong việc kiểm tra heo nái từ khu nái mang thai chuyển qua khu
nái đẻ, và ngược lại.
Báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe đàn heo trong khu vực quản lý cho Quản lý trại.
Quản lý vệ sinh chuồng trại
Giám sát và thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại và công cụ dụng cụ theo qui định của trại.
Quản lý công nhân.
Bố trí và giám sát công việc của nhân viên phụ trách hằng ngày/tuần.
Hướng dẫn cách làm việc cho công nhân trong khu vực quản lý.

-

1.3
Mô tả Công việc KT chuồng heo thịt, hậu bị:
Kiểm tra stock heo hàng ngày, hàng tuần, cuối tháng
Hàng ngày: công nhân/kỷ thuật ghi lại heo chết, chuyển heo trong báo cáo
Hàng tuần: tổng hợp thông tin 1 tuần/ lần
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hệ thống phòng chống dịch bệnh của trại
Kiểm tra và theo dõi các báo cáo trong quá trình sản xuất (hàng ngày/hàng tuần/tháng/các báo cáo
khác
Cho ăn cám theo chương trình
Chương trình thuốc và vacxin
Lập kế hoạch nuôi heo và chuẩn bị chuồng trại
Quản lý và chịu trách nhiệm về quy trình sản xuất heo choai thịt theo đúng hướng dẫn chăn nuôi,
thông báo và chính sách của công ty.
Dạy việc và kiểm tra công nhân làm việc chính xác theo yêu cầu công việc: Kiểm tra ngày công,
quy trình làm việc của nhân viên. Phân bổ công việc và quản lý ngày nghỉ.
Kiểm soát chi phí cơ bản như sử dụng cám thuốc.
Yêu cầu :
+ Ứng viên đã tốt nghiệp tối thiểu hệ cao đẳng ngành chăn nuôi, thú y, dược thú y, dinh dưỡng động
vật hoặc đang chờ bằng TN( Không phân biệt giới tính)
+ Ứng viên mong muốn có được công việc ổn định lâu dài, định hướng phát triển chuyên môn theo
trang trại chăn nuôi heo công nghiệp.
+ Ở lại trang trại chăn nuôi, tuân thủ quy trình an toan sinh học của trại.
+ Ứng viên mới ra trường cầu tiến ham học hỏi đề nắm bắt các quy trình do Quản lý trại và bộ phận
đào tạo đề ra cho việc đào tạo từ đầu.

2. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN TRẠI (ADMIN): Số lượng: 20 – Lương từ 8,5-11
triệu/26 ngày làm việc
2.1 Mô tả:
-

Thống kê vật tư cám, thuốc, heo, công cụ dụng cụ trong trại
Đặt mua thực phẩm hằng tuần cho trại
Chấm công theo dõi phép năm lịch nghỉ phiên nghỉ phép của Công nhân viên trong trại
Tổ chức tiệc cho công nhân viên trong trại hằng tháng hoặc vào dịp lể tết sinh nhật công ty
Và một số công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý trại và hỗ trợ của team admin
3.2 Yêu cầu:
+ Ứng viên tốt nghiệp tối thiểu hệ cao đẳng không phân biệt ngành học ưu tiên khoa nông nghiệp
(chăn nuôi thú y, phát triển nông thôn.. , kinh tế ..(Không phân biệt giới tính); Sử dụng vi tính văn
phòng thành thạo (Word, Excel)
+ Ứng viên mong muốn có được công việc ổn định lâu dài, thích nghi tốt với môi trường làm việc
trong trại
+ Ở lại trang trại chăn nuôi, tuân thủ quy trình an toan sinh học của trại.
+ Tinh thần chủ động tromg công việc, cẩn thận, trung thực.

 Quyền lợi chung:
+ Ứng viên mới tốt nghiệp được đào tạo từ đầu từ bởi các bác sỹ thú y & chuyên gia chăn nuôi từ
Thái Lan
+ Ngoài lương có phụ cấp chuyên cần và thưởng năng suất tháng (Thu nhập tăng dần theo các tháng
nhờ các khoản thưởng chuyên cần, thưởng năng suất). Một năm thu nhập cộng lương thưởng tầm
khoảng 15-22 tháng lương/năm.
+ Được tính tăng ca nếu làm ngoài giờ, làm đêm và ngày nghỉ theo luật lao động Việt Nam.
+ Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
+ Được đánh giá tăng lương & chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm.
+ Được thưởng quý, thưởng năm tốt theo kết quả sản xuất kinh doanh của trại và của công ty.
+ Được thưởng khuyến khích ở lại trại nếu nhân viên nghỉ phiên tại trại( 1 triệu/tháng)
+ Được cấp phát đồng phục, phụ cấp toàn bộ chi phí ăn ở trong trại( Ăn ba bữa, điện nước wifi...)
+ Có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia chăn nuôi & bác sỹ thú y từ Thái Lan, cơ hội trau dồi
ngaoị ngữ và được điều chuyển lên vị trí cao hơn nếu có sự gắn bó và làm việc tốt.
+ Được tham gia các hoạt động teambuilding, tiệc tại trại vào dịp sinh nhật công ty, lễ, tết.




 ĐỊA CHỈ NƠI LÀM VIỆC
MIỀN NAM: TRẠI NÁI, THỊT ở : Bù Đốp, Đồng Phú,Lộc Ninh – Bình Phước: Số lượng 20
MIỀN BẮC : BẢN CO, CHIỀNG SƠN, MỘC CHÂU, SƠN LA
 HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào email: myle.le@tfg.co.th hoặc gọi điện theo số
điên thoại: 0911899742. Ứng viên có thể add zalo 0987245968 để được hướng dẫn phỏng vấn trực
tuyến và giải đáp thắc mắc.
 HÌNH THỨC PHỎNG VẤN:
Ứng viên được công ty liên hệ bằng email, điện thoại sau khi nhận được thông tin ứng tuyển và
sắp xếp lịch phỏng vấn trực tuyến qua ứng dụng gg meet (Sẽ được nhân viên phòng nhân sự hướng
dẫn chu đáo trước giờ phỏng vấn)
Với những nhân viên không đậu hoặc trúng tuyển phòng nhân sự đều viết thư thông báo lại và hẹn
ngày đi làm cùng các em. Thời gian làm việc : các em có thể nhận việc ngay khi có thông báo trúng
tuyển hoặc sau 1 tháng kể từ ngày phỏng vấn.

