THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH HUY LONG AN MỸ BÌNH
Địa chỉ: Ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Công ty TNHH Huy Long An Mỹ Bình là một trong những công ty với 40 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư.
Huy Long An tự hào là một trong những doanh nghiệp mạnh, thương hiệu
vàng của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu
chuối FOHLA-FRUIT OF HUY LONG AN trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam
và vươn tầm thế giới
Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu mở rộng diện tích trang trại trồng chuối, bưởi,
bơ lên khoảng 1.000 hecta…Chúng tôi rất mong sẽ hợp tác được với những đồng
nghiệp có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, trung thực, hòa đồng và thích ứng nhanh
với điều kiện làm việc tại trang trại.
Vị trí tuyển dụng và số lượng
1. Kỹ sư trồng trọt, bảo vệ thực vật và bảo quản sau thu hoạch : 15 người
2. Kế toán thống kê : 5 người
Giới tính: Không phân biệt
Mô tả công việc:
Chăm sóc, quản lý thu thập thông tin ở trang trại chuối và cây ăn trái
Kiểm phẩm hàng trái cây và làm việc tại nhà đóng gói
Xử lý số liệu thống kê
Yêu cầu:


Tốt nghiệp đại học/cao đẳng khoa Nông Học, chuyên ngành kế toán



Yêu thích, đam mê nông nghiệp (trồng chuối và cây ăn trái)



Có kĩ năng quản lý, làm việc nhóm



Thành thạo tin học văn phòng



Địa điểm làm việc: Trang trại của Huy Long An - các tỉnh miền Đông,

miền Tây

Quyền lợi:


Nhân viên có năng lực tốt sẽ có cơ hội kí hợp đồng lâu dài đối với công ty



Môi trường làm việc năng động, có cơ nhiều cơ hội để người sáng tạo

phát triển và thăng tiến. Được đào tạo để nâng cao năng lực.


Mức lương: 4.500.000 sau 3 tháng thử việc (3 tháng thử việc - 80% lương

chính thức)


Công ty lo 2 bữa (trưa, chiều) và chổ ở



Tăng lương theo hiệu quả, chất lượng công việc và khả năng quản lý của

từng người.


Có lương tháng 13 nếu được kí hợp đồng

Thời gian làm việc: toàn thời gian từ khi bắt đầu được nhận
Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ: hoathuanst@yahoo.com.vn
C/c: luuhanh1828@gmail.com
Điện thoại liên lạc: Mr. Hòa: 0913.886.238 - giám đốc tài chính
Ms. Hạnh: 0911 471 559 - Tuyển dụng
Ms. Trân: 0123 889 9396 - Tuyển dụng
Website: fohla.vn
Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 28/02/2017
Chú ý: Những ứng viên ở xa sẽ được phỏng vấn trước qua điện thoại.
HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG CÁC BẠN
Long An, ngày 08/02/2016

