
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
BAF VIỆT NAM
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ỨNG TUYỂN
NGAY

Nam, nữ từ 18 đến 28 tuổi 
Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo

YÊU CẦU

Nhằm mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF. Chúng tôi hoan nghênh chào đón những ứng viên có năng lực 
vào các vị trí sau:
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NHÂN VIÊN  ADMIN TRẠI

20NHÂN VIÊN KCS, QA
(NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI)

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
 (NGÀNH CHĂN NUÔI)

NHÂN VIÊN  KỸ THUẬT TRẠI

TRƯỞNG TRẠI/ PHÓ TRẠI

PHÚC LỢI

Thưởng Lễ/ Tết hấp dẫn, thu nhập bình quân 18 - 20 tháng lương/năm.

Phụ cấp xa nhà, đi lại đầy đủ, Công ty bố trí Nhà ở miễn phí cho Cán bộ Nhân viên ở lại trại.

Đảm bảo các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho toàn bộ CBNV.

Được tham gia đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao Động, Công ty mua thêm gói bảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe cho toàn thể CBNV.

Chế độ sinh nhật, đám cưới, hiếu hỉ đầy đủ, các hoạt động mừng Tết Trung thu, 1/6, 8/3, 20/10, 
chế độ nghỉ mát cho nhân viên.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong quá trình làm việc.

Làm việc trong môi trường trang trại công nghệ cao, an toàn sinh học theo tiêu chuẩn. Cơ hội 
học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn.

Và còn nhiều quyền lợi khác chỉ dành riêng cho nhân viên BaF đang chờ đón các bạn.


