THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Phòng Nhân sự- Công ty Cổ phần chế biến Thực phẩm Xuất Khẩu Miền Tây (Westfood) xin chào Quý
Thầy/Cô:
Địa chỉ: KCN Cái Sơn Hàng Bàng, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: 02923 893 893 0932821606 (Mr.Tâm-nhân sự)
Website: www.westfood.vn
Hiện nay, WestFood đang có nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí nhân viên phụ trách vùng trồng nguyên liệu,
với các yêu cầu như sau:
- Số lượng: 02 Nam
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi.
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng, Nông học, Khoa học đất, Nông nghiệp sạch, Bảo vệ thực
vật, Khoa học cây trồng,...
- Yêu cầu chung:
+ Có sức khỏe tốt, siêng năng, chăm chỉ, chịu đi công tác xa khi có yêu cầu.
+ Thành thạo tin học và ngoại ngữ, vi tính văn phòng.
+ Không cần kinh nghiệm.
- Mô tả công việc: Phụ trách vùng trồng nguyên liệu của công ty, Theo dõi lịch thời vụ, Giám sát theo
dõi và lập báo cáo về việc ươm giống, phun xịt thuốc, chăm sóc và thu hoạch nông sản, các công việc
khác theo sự phân công của Ban giám đốc. Nội dung công việc cụ thể sẽ trao đổi khi ứng viên tham dự
phỏng vấn tại công ty.
- Mức lương thỏa thuận.
- Địa điểm làm việc: tại nhà máy công ty - KCN Cái Sơn Hàng Bàng, Ninh Kiều, TPCT.
- Các chế độ chính sách, phúc lợi: trao đổi cụ thể khi ứng viên tham dự phỏng vấn.
- Thời gian tuyển dụng: Từ ngày thông báo đến khi công ty tuyển được ứng viên.
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại công ty, địa chỉ: Công ty CP CBTP Xuất Khẩu Miền Tây, KCN Cái Sơn Hàng
Bàng, P.An Bình, Q.NK, TPCT - 02923.893.893
hoặc nộp qua email: tam.hm@westfood.vn (hồ sơ gốc nộp trực tiếp khi dự phỏng vấn)
- Hồ Sơ xin việc bao gồm: Sơ yếu LL, Xác nhận HK, Đơn xin việc, CMND, Hộ khẩu, 01 bản CV, các
văn bằng chứng chỉ.

