
 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
   Công ty Japfa Comfeed Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, do tập đoàn Japfa Comfeed 

Indonesia đầu tư (Một trong 2 công ty hàng đầu về công nghiệp thực phẩm tại Indonesia). 

   Tại Việt Nam Japfa Comfeed có hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các trang trại chăn nuôi 

heo, gà,…được mở rộng trên nhiều tỉnh thành trên cả nước, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động, 

góp phần lớn đẩy mạnh phát triển cho ngành chăn nuôi Việt Nam. 

 Hiện nay do nhu cầu mở rộng và phát triển thêm trang trại chăn nuôi, chúng tôi cần tuyển một số vị trí: 

1. 01 Quản lý Bảo trì: 

- Yêu cầu:  

+ Tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên ngành liên quan. 

+ Kinh nghiệm 5 năm. 

2. 05 Bảo trì điện: 

- Yêu cầu:  

+ Tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên ngành liên quan. 

+ Không yêu cầu kinh nghiệm. 

+Tuyển Nam 

+ Làm việc tại trang trại chăn nuôi của công ty. 

3. 02 nhân viên sale horeca (nhà hàng, khách sạn, căn tin …): 

- Yêu cầu:  

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh. 

+ Làm việc tại TP Hồ Chí Minh 

4. 02 NV Pha lóc thịt heo  

- Yêu cầu:  

+Tốt nghiệp từ THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các siêu thị … 

+ Làm việc khu vực TP HCM. 

5.  01 NV Thu ngân: 

- Yêu cầu:  

+Đối tượng: Tốt nghiệp từ TC trở lên, chuyên ngành kế toán. 

+Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các siêu thị … 

+Làm việc khu vực TP HCM 

6.  01 NV Giao hàng 

- Yêu cầu:  

+Tốt nghiệp từ THPT trở lên. 

+ Làm việc khu vực TP HCM. 

*Quyền lợi: 

- Có phụ cấp công việc: Tăng ca, độc hại, phụ cấp đêm, công tác phí… 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. 

- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm:  BH Xã Hội, BH Y tế, BH Thất Nghiệp, BH Tai Nạn 24/24. 

- Lương + thưởng theo quý + thưởng cuối năm. Hàng năm đều xét tăng lương. 

- Thời gian gian làm việc 8 giờ/ngày. 

- Lương thỏa thuận, tùy theo bằng cấp và kinh nghiệm của ứng viên (Sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn). 

*Hồ sơ yêu cầu: 

- Sơ yếu lý lịch có dán hình và xác nhận của chính quyền địa phương 

- CMND  +  Hộ khẩu  photo công chứng + Bằng cấp photo công chứng (hoặc mang theo học bạ, giấy chứng 

nhận tốt nghiệp, giấy xác nhận có đóng mộc đỏ của trường) + Giấy khám sức khỏe   

* Chi tiết liên hệ: 

- Phòng nhân sự Công ty TNHH JAPFA Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. 

- Địa chỉ: 398A, đường Đồng Khởi, KP 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

- Số điện thoại: 0251 3 895 280 gặp phòng Nhân sự hoặc Ms. Quyên: 01677 111 922. 

- Email: trmyquyen@gmail.com  


