THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty CP Bel Gà đang có nhu cầu tuyển dụng:

Kỹ sư chăn nuôi/ Bác sỹ thú y tại trại
* Giới thiệu về Công ty:
Công ty CP Bel Gà chuyên sản xuất và cung cấp gà con 01 ngày tuổi hướng thịt và hướng trứng
cho thị trường trong nước và một số nước lân cận như Lào, Campuchia. Với hệ thống công nghệ chăn
nuôi và ấp trứng hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, Công ty CP Bel Gà cung cấp cho thị trường gà giống
01 ngày tuổi đạt chất lượng cao và ổn định.
* Mô tả công việc:
1. Theo dõi và kiểm tra sức khỏe của trại gà, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2. Theo dõi và kiểm tra vacxin, sử dụng vacxin
3. Báo cáo tình hình năng suất, số liệu cho Phó giám đốc trại
4. Các công việc khác theo hướng dẫn của Phó giám đốc trại
* Yêu cầu:
1. Tốt nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi/ Bác sỹ Thú Y
2. Thành thạo máy vi tính
3. Có khả năng giao tiếp tiếng anh
4. Linh động, trung thực, chịu trách nhiệm
5. Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng đi công tác và ở lại Trại.
* Quyền lợi:
1. Có cơ hội được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp
2. Hợp tác và làm việc với các chuyên gia nước ngoài
3. Mức lương cạnh tranh.
* Địa điểm làm việc:
- Trại gà Lộc Lâm – Thôn 1, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
* Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần
* Hồ sơ dự tuyển:
1. Đơn xin việc
2. Sơ yếu lý lịch (Không quá 6 tháng) có xác nhận của chính quyền địa phương
3. Giấy khám sức khoẻ (Không quá 6 tháng).

4. Bản sao bằng tốt nghiệp và các bằng cấp liên quan
5. Giấy CMND (có công chứng) : 4 bản
6. Bản sao hộ khẩu
7. Ảnh mới nhất cỡ 3x4: 4 tấm
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