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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

 

Công ty cổ phần Nghiệp Nông chủ trương định hướng đóng góp cho sự phát triển 

nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Hiện nay đang sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

phân bón hữu cơ vi sinh, enzyme, chế phẩm sinh học...luôn tiên phong trong việc sản xuất 

cung ứng phân bón qua lá dạng Gel, Chelate, Amino Acid, phân bón có chức năng BVTV 

như: lân kép, Zn, Cu, Mn đa chức năng.   

Để mở rộng quy mô và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ phần 

Nghiệp Nông hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: 

- Nhân viên Nam chuyên ngành Kinh tế và Nông nghiệp: 04 người. 

2. Địa điểm làm việc: 

- Địa chỉ VP   : Tầng trệt 232/17 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM. 

- Thời gian làm việc  : Thứ 2 - thứ 7 (7h30 – 16h30). 

3. Yêu cầu tuyển dụng: 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan. 

- Trung thực, trách nhiệm, chịu học hỏi, chấp nhận đi công tác các Tỉnh và làm ngoài giờ 

khi có phát sinh. 

- Có kỹ năng giao tiếp, linh hoạt, nhạy bén và chịu được áp lực công việc. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được 

hỗ trợ đào tạo). 

4. Chính sách phúc lợi: 

- Thu nhập: Thoả thuận. 

- Du lịch hàng năm, hỗ trợ đào tạo, chế độ Công đoàn (hiếu, hỷ, ốm đau…) Thưởng tháng 

13 và các khoản thưởng, quà tặng vào các dịp lễ, Tết. 

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp CV/liên hệ: 

Người liên hệ  : 028.6260.2365/028.6260.2317. 

Hồ sơ nộp trực tiếp : 232/17 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM 

Zalo   : 0982.357.907 Mr.Trọng 

Hồ sơ gửi về email : ktnghiepnong@gmail.com 

Tiêu đề email  : Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – SĐT liên hệ. 

Hạn nhận hồ sơ : 30/08/2020. 
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