
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Thông tin công ty Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc tập đoàn C.P. Group có vốn 

đầu tư  100% từ Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, 

thủy sản,thực phẩm,… 
Nhà máy Đông lạnh Bến Tre thành lập từ năm 2012 là nhà máy chế biến thủy 

sản cá tra, và tôm xuất khẩu với quy mô 700-1000 lao động tọa lạc tại khu công 
nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Địa chỉ website: www.cp.com.vn 

Vị trí Nhân viên thu mua tôm 

Số lượng 2 người 

Giới tính Nam/Nữ 

Trinh độ Đại học 

Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, kinh doanh,… 

Kinh nghiệm Không yêu cầu 

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định 

Nơi làm việc Bến Tre và các tỉnh miền Tây nam bộ 

Mức lương  Trên 7 triệu/tháng (chưa tính công tác phí) 

Mô tả công việc -Tìm kiếm thị trường và thu mua tôm ở các trang trại 
-Có thể đi công tác ở các tỉnh khu vực miền Tây 

 

Yêu cầu làm việc -Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua thủy sản 
-Có kiến thức trong ngành chế biến thủy sản 

 

Quyền lợi -Kí hợp đồng lao động ngay khi bắt đầu làm việc 
-Tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN 

-Lương tháng 13 hàng năm 

-Phụ cấp chức vụ, công tác phí 
 

Thời gian nhận hồ sơ Từ 15/03 đến hết ngày 31/03/2018 tại phòng nhân sự công ty hoặc qua email 

Thông tin liên hệ Tên người liên hệ : ĐINH PHÚ ĐIỀN 
Email : diendinh@cp.com.vn 
Địa chỉ : Phòng Nhân sự, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu  

Thành, tỉnh Bến Tre 

Điện thoại: 02753627508 / DĐ: 0971.972.977 (anh Điền) 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM 

CHI NHÁNH ĐÔNG LẠNH BẾN TRE 

Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 


