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Ngành nghề SX-KD chính:
Địa chỉ:
Người liên hệ tuyển dụng:
Điện thoại:

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Vị trí
tuyển dụng 1:
Số lượng tuyển:

Chuyên viên tư vấn - đào tạo
Giới
tính:

4

Nam

Độ
tuổi:

22-35

Trình độ
văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên
môn kỹ thuật:

Nông nghiệp

Chuyên ngành:

Nông nghiệp: Trồng trọt, bảo
vệ thực vật, khoa học cây
trồng, nông nghiệp sạch, nông
học, khoa học đất, chăn nuôi –
thú y…

Trình độ
ngoại ngữ:

B

Trình độ
tin học:

A

Kinh nghiệm:

Yêu cầu chung:

Mô tả công việc:

F1-60 đường Võ Thị Sáu,
Khu Dân cư 586, Phường Phú
6 tháng
Nơi làm việc:
Thứ, Quận Cái Răng, Thành
Phố Cần Thơ.
+Nhanh nhẹn, trung thực, yêu nghề, kiên trì và có khả năng giao
tiếp tốt,…
+ Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long.
Mô tả công việc:
- Đào tạo hướng dẫn áp dụng và vận hành tiêu chuẩn nông nghiệp
như VietGAP trồng trọt, hữu cơ Việt Nam, hữu cơ Châu Âu, Mỹ,
Nhật.
- Tư vấn hệ thống chất lượng theo ISO trong các nhà máy chế
biến thực phẩm.
- Tham gia các buổi hội thảo nâng cao chuyên môn.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao
chuyên môn.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công tác theo tuần, tháng, quý,
năm...

2
Mức lương,
Quyền lợi và các
chế độ khác:

-Thu nhập từ 8 triệu/ tháng trở lên

Thời gian
làm việc:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7; Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30;
Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ 7 làm việc buổi sáng.

Yêu cầu về hồ sơ:

-Bằng tốt nghiệp Đại học/ Quyết định hoàn thành khóa học
-Chứng chỉ A tin học
-Chứng chỉ B Anh văn/ hoặc TOEIC 550, IELTS 4.5
- Sơ yếu lý lịch
-Căn cước công dân
-CV
-Lưu ý: Ứng viên chỉ nộp bản photo, sẽ nộp bản sao y công
chứng khi vào làm việc, hoặc gửi file mềm qua địa chỉ email
de.nguyen@hkbcert.vn.

Thời hạn
nộp hồ sơ:
Nơi nhận hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo 30/08/2022 đến khi có được ứng viên
F1-60 đường Võ Thị Sáu, Khu Dân cư 586, Phường Phú Thứ,
Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ.

Vị trí
tuyển dụng 2:

Chuyên viên tư vấn - đào tạo

Số lượng tuyển:

4

Giới
tính:

Nam

Độ
tuổi:

22-40

Trình độ
12/12
văn hóa:

Trình độ chuyên Nuôi
trồng
Chuyên ngành:
môn kỹ thuật:
thủy sản

Nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học
thủy sản, quản lý nghề cá

Trình
ngữ:

A

độ ngoại

Kinh nghiệm:

Yêu cầu chung:

Mô tả công việc:

B

Trình độ tin
học:

F1-60 đường Võ Thị Sáu,
Không
yêu
Khu Dân cư 586, Phường Phú
Nơi làm việc:
cầu
Thứ, Quận Cái Răng, Thành
Phố Cần Thơ.
+ Nhanh nhẹn, trung thực, kiên trì và có khả năng giao tiếp tốt,…
+ Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long.
- Tư vấn hệ thống chất lượng theo ASC farm, BAP
- Tham gia các buổi hội thảo nâng cao chuyên môn.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao
chuyên môn.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công tác theo tuần, tháng, quý,
năm...
- Sẽ trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn

3
Mức lương,
Quyền lợi và các
chế độ khác:

Thu nhập từ 8 triệu/ tháng trở lên

Thời gian làm
việc:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7; Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30;
Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ 7 làm việc buổi sáng.

Yêu cầu về hồ sơ:

-Bằng tốt nghiệp Đại học/ Quyết định hoàn thành khóa học
-Chứng chỉ A tin học
-Chứng chỉ B Anh văn/ hoặc TOEIC 550, IELTS 4.5
- Sơ yếu lý lịch
-Căn cước công dân
-CV
-Lưu ý: Ứng viên chỉ nộp bản photo, sẽ nộp bản sao y công
chứng khi vào làm việc, hoặc gửi file mềm qua địa chỉ email
de.nguyen@hkbcert.vn.

Thời hạn nộp hồ Từ ngày ra thông báo đến tháng 08/2022 đến khi tuyển được ứng
sơ:
viên
Nơi nhận hồ sơ:

F1-60 đường Võ Thị Sáu, Khu Dân cư 586, Phường Phú Thứ,
Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ.

Hậu Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2022
Giám đốc

HUỲNH NGỌC YẾN

