CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN LỢI DƯƠNG
Lô B15, đường số 3 và đường số 7, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An
ĐT: 0272 3819820

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Do nhu câù mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH công nghệ thủy sản Lợi Dương có nhu cầu
tuyển dụng vị trí sau:
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
1. YÊU CẦU
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, ngành thú
y, công nghệ sinh học và các ngành nghề liên quan.
- Yêu nghề ( thủy sản), chịu khó, chịu khổ.
- Cơ thể khỏe mạnh, không bệnh truyền nhiễm.
- Số lượng: 50 nam, 5 nữ
2. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Nhà thuốc bao chỗ ăn, chỗ ở và chi phí nghiệp vụ. Điều này đã giúp cho các bạn giảm bớt chi
phí.
- KTX có máy lạnh, wifi.
- Cùng nhau lập nghiệp, mọi rủi ro do Công ty chịu trách nhiệm, các bạn luôn được hưởng mức
lương cơ bản và thưởng hiệu suất cuối năm, cộng thêm phần chia % lợi nhuận Nhà thuốc.
- Ngoài các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, các bạn còn được Công ty hỗ trợ thêm
gói BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Lương: Thỏa thuận.
- Chính sách tăng lương hằng năm, đột xuất.
- Cơ hội thăng tiến, học hỏi cùng các chuyên gia nước ngoài.
- Môi trường làm việc năng động, ổn định lâu dài.
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Nhà thuốc tại Bạc Liêu và các tỉnh lân cận, tương lai theo đà phát triển, Công ty sẽ mở rộng ra các
nước Đông Nam Á.
4. LIÊN HỆ
- Email: phuongthuyqtdn89@gmail.com
Điện thoại / Zalo: 0974117235 – Ms.Thúy
Công ty chúng tôi hoan nghênh các bạn gia nhập vào đại gia đình Lợi Dương.
Trân trọng!

