
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

         Công ty Cổ Phần Bel Gà đang có nhu cầu tuyển dụng: 

                              02 BÁC SỸ THÚ Y TRẠI 
 

* Giới thiệu về Công ty: 

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.  

* 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 Giám đốc Sản xuất 

4. Các công việc khác theo hướng dẫn của Giám đốc Sản xuất 

* Yêu cầu: 

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Bác sỹ Thú Y / Chăn nuôi 

2. Thành thạo máy vi tính 

3. Tiếng anh: cơ bản 

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: Các trại gà giống bố mẹ của Công ty Cổ Phần Bel Gà tại tỉnh Lâm Đồng. 

* Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần 

 

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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