
            

Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam gồm hệ thống 6 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, trong đó nhà máy chính 
rộng 12ha đặt tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cùng 4 nhà máy chi nhánh ở Đồng Nai, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nam 
và Vĩnh Long (đang xây dựng), chi nhánh heo giống Cẩm Mỹ, 3 công ty thành viên là Công ty TNHH GreenFeed Cambodia; Công ty 
TNHH GreenFarm Asia; Công ty TNHH GreenFarm Hưng Yên. Thông qua các công ty thành viên GreenFarm Asia và GreenFarm Hưng 
Yên, GreenFeed đang khai thác trên 600 heo đực giống, cung cấp gần 1 triệu liều tinh/năm và hệ thống 3 trại heo giống hạt nhân, cụ kỵ, 
ông bà với qui mô 6.200 con, cung cấp gần 40.000/năm heo cái bố mẹ; trại cá tra giống của GreenFeed tại Vĩnh Long cung cấp cho thị 
trường 2 tỷ cá tra bột/năm.  

Ngoài việc trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, GLOBAL GAP, BAP, hợp 
chuẩn, hợp quy cùng công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm điện năng … GreenFeed còn tự hào về đội ngũ nhân lực hơn 
2.000 nhân viên giàu nhiệt huyết, đang làm việc tại các chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, cùng hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành 
với hơn 2.000 đại lý trên lãnh thổ Việt Nam và Campuchia.  

Theo định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, GreenFeed đang dần khép kín chuỗi giá trị thực phẩm sạch thông 
qua mô hình Feed (thức ăn chăn nuôi) - Farm (nông trại) - Food (thực phẩm), đồng thời kiên trì theo đuổi hoài bão “Đem lại giải pháp 
hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch” khi đến tay người tiêu dùng. 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: 

NHÂN VIÊN IT (HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG) 

 

Mục tiêu của vị trí: 

- Giám sát, bảo dưỡng và duy trì hệ thống máy tính, mạng nội bộ, internet, điện thoại… 

- Cài đặt, cấu hình, chẩn đoán phần cứng máy tính. Cài đặt, phần mềm và giải quyết các sự cố kỹ thuật về phần 

mềm 

- Hỗ trợ người dùng cuối sử dụng máy tính, các phần mềm và các thiết bị CNTT 

Mô tả công việc: 

- Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị CNTT tại công ty/nhà máy. 

- Cài đặt, hướng dẫn và hỗ trợ người dùng trong công ty sử dụng các phần mềm máy tính. 

- Phân tích và xử lý lỗi kỹ thuật liên quan đến phần cứng, phần mềm ứng dụng 

- Phối hợp với các IT khác thực hiện yêu cầu và hỗ trợ người sử dụng 

- Tìm hiểu và nắm bắt các hoạt động của phòng ban để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận. 

o Nơi làm việc: KCN Bình Minh, Vĩnh Long 

o Tuyển nam, tốt nghiệp CĐ, ĐH và các chứng nhận chuyên môn liên quan. 

❖ Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Phòng nhân sự bằng cách download mẫu đơn ứng tuyển trên trang      

www.greenfeedcareers.com 

❖ Liên hệ: Ms.Trường – Email: truong.ta@greenfeed.com.vn   

Hoặc truy cập www.greenfeedcareers.com để xem các vị trí tuyển dụng khác của GreenFeed VN. 
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