
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

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

                                     

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN 

* 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: Sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 
 

* Yêu cầu: 
 

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện 

2. Có trách nhiệm với công việc 

3. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó 

4. Sẵn sàng học hỏi 

Lương: thỏa thuận 
 

* Thời gian làm việc: theo ca, 24 giờ/ca, nghỉ 24 giờ tiếp theo. 
 

* Địa điểm làm việc:  

- KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

- Thôn 5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
 

* Hồ sơ cần có: 
 

1. Đơn xin việc 

2. Sơ yếu lý lịch 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp và các bằng cấp liên quan 

4. Giấy CMND: 4 bản 

5. Bản sao hộ khẩu 



6. Ảnh mới nhất cỡ 3x4: 4 tấm 

* Thông tin khác: 

- Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN…và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty 

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm 

- Công ty bao ăn trưa, ăn chiều và nhà ở 
 
 

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 hoặc gửi CV qua e-mail: nancy.nhan@belgaasia.com 

mailto:nancy.nhan@belgaasia.com

