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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí Kỹ sư trồng trọt
Số lượng 5
Giới tính Nam
Mô tả công việc - Phụ trách quản ký kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc cây 

trồng.
-Theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Phát 
hiện sớm và đưa ra cảnh báo, dự báo thiệt hại, đề xuất 
các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các rủi ro trong 
quá trình trồng trọt, các phương án thay thế nhằm hạn 
chế thấp nhất ảnh hưởng tới sản lượng và chất lượng của 
cây trồng. 
- Lập kế hoạch, điều phối & phân bổ công việc hàng 
ngày, hàng tuần cho công nhân.
-Hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân.
-Tham gia cùng BLĐ lập kế hoạch, đề xuất các phương 
án tổ chức sản xuất vườn trồng
-Ghi chép hồ sơ nhật ký vườn trồng hằng ngày và báo 
cáo tổng kết hàng tuần cho BGĐ.
-Theo dõi, ghi chép lưu giữ thông tin, số liệu sản lượng 
rau, củ quả thu hoạch/ xuất hằng ngày theo quy trình của 
công ty 
-Theo dõi, giám sát, ghi chép lưu giữ thông tin mua 
nguyên liệu, thiết bị vật tư nông nghiệp đầu vào  
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu và phân 
công của Ban Giám Đốc

Yêu cầu - Trình độ chuyên môn: Đại học
- Yêu cầu ngành nghề: Các ngành liên quan đến nông 
nghiệp hay nông học
- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh A
- Yêu cầu tin học: Tin văn phòng A
- Yêu cầu khác:
- Có kiến thức tốt trong ngành hoặc kinh nghiệm trong 
lĩnh vực trồng trọt.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc khoa học và 
làm việc độc lập.



- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Hình thức làm 
việc

Toàn thời gian

Nơi làm việc Tri Tôn-An Giang
Quyền lợi Mức lương: Lương thử việc 4 triệu/tháng (thử việc 2 

tháng). Sau 2 tháng thử việc mức lương 5 triệu/tháng
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành.
- Hỗ trợ ăn, ở ở tại Công ty
- Công việc ổn định, thăng tiến cao
- Thưởng theo năng lực nếu làm tốt
- Lương tháng 13

Hồ sơ Hồ sơ gửi qua mail hoặc qua địa chỉ công ty
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.

Thông tin liên hệ Mr Tuân- 0918 121817 hoặc Ms. Dung-0939 780 353
Email: tuan.sales@vifaba.vn hoặc dung.sales@vifaba.vn
Địa chỉ: số 93 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành 
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