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TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀNH NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG
1. Giới thiệu cơ bản về công ty
Tên công ty

SAITO

Địa điểm làm việc

Fukuoka

Giới thiệu công ty

Công ty chuyên sản xuất, canh tác các loại gạo, rau củ chất lượng cao nhằm cung cấp những sản
phẩm an toàn cho thị trường

2. Nội dung công việc
Thời gian
làm việc

- 08h00-17h00

Mức

Lương tháng cơ bản: ~ 30 triệu VNĐ/tháng (chưa

- 5ngày/tuần

lương

tăng ca thêm giờ)

- Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu của tập đoàn
Số lượng

Mô tả công
việc

- Kiểm tra chất lượng giá thể, xử lý giá thể
trồng dâu tây, hoa cúc,…
- Quản lý dinh dưỡng đất cho sản xuất nông
nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ
Yêu cầu
- Trồng, chăm sóc thu hoạch nông sản trong
điều kiện nhà kính
- Quản lý dinh dưỡng, theo dõi quá trình ra
hoa, đậu trái trên từng loại nông sản.

Tháng 03/2020

Lịch

xuất

vấn dự

cảnh dự

* SV có đủ sức khỏe làm việc tại nước ngoài, chăm chỉ,
cẩn thận, tỉ mỉ, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc,
ưu tiên SV đã từng đi làm thêm tại các trang trại, nông

trại, thực tập tại khu thực nghiệm, xử lý giá thể, kiểm
tra giá thể, quản lý dinh dưỡng đất…
Tháng 9,10/2020

kiến

Cách thức ứng tuyển (Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 (Zalo): 0982140340

3.
-

*SV năm cuối tốt nghiệp khoa Nông nghiệp chuyên
ngành khoa học đất, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật,
nông học mong muốn được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp.

Lịch

phỏng

kiến

60 sinh viên

Đăng kí online ngay để nhận hỗ trợ nộp hồ sơ: https://forms.gle/fVYXCunNukM6RvRy8
Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng tại trường Đại học Cần Thơ: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên (gần Văn
phòng đoàn Trường, nhà học C1).

Nơi nhận:
- Trường liên kết thực tập trải nghiệm
- P. Đối ngoại Hải Phong JSC
- P. Kinh doanh Hải Phong JSC.
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