
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
          

Công ty CP Bel Gà chuyên sản xuất và cung cấp gà con 01 ngày tuổi hướng thịt (DOC) và 

hướng trứng (DOL) cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Là công ty đầu tiên và duy nhất trong 

lĩnh vực chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam đạt chứng nhận GLOBAL GAP, cùng với hệ thống thiết 

bị trang trại và ấp nở hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, Công ty CP Bel Gà tự hào là đơn vị cung 

cấp cho thị trường gà giống 01 ngày tuổi đạt chất lượng cao và ổn định.  

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty CP Bel Gà cần tuyển các vị trí sau: 

1. Giám sát Nhà máy ấp – Số lượng: 01 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Chăn nuôi/ Thú y hoặc Kỹ thuật 

Điện 

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí giám sát trở lên 

- Sẵn sàng học hỏi thiết bị ấp nở 

- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và tạo động lực tốt 

- Anh văn và vi tính cơ bản. 

2. Nhân viên Kỹ thuật / Bảo trì điện – Số lượng: 02 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện 

- Sẵn sàng học hỏi, làm việc theo ca, sức khỏe tốt và chịu khó. 

* 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, đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước. 

* Địa điểm làm việc: KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 

* Thời gian tuyển dụng: trước ngày 31/03/2020 

 

ƯU TIÊN CÁC HỒ SƠ NỘP SỚM 

 

NỘP HỒ SƠ TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN BEL GÀ 

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263 3710 099 – 0984 814 815 hoặc gửi CV qua e-mail: nancy.nhan@belgaasia.com 
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