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 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 
Khu Công Nghiệp Biên Hòa II – Biên Hòa – Đồng Nai 

Tel: 0613.836.251-258  Fax: 0613.836086 

Website: www.cp.com.vn / www.hr.cpvina.com 

Số: 2804/16/TBTDCP 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Biên Hòa, Ngày 28 tháng 04 năm 2016 

Kính Gửi: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam là một thành viên của tập đoàn C.P. Thái Lan, được cấp 

giấy phép số 545 A/GP năm 1993 đầu tư vào Việt Nam theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: Hạt giống, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; các loại con 

giống về: heo, gà, vịt và tôm; thiết bị chăn nuôi và thủy sản; chế biến và phân phối thực phẩm. Hiện nay 

để hỗ trợ cho hoạt động mở rộng sản xuất, hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P.Việt 

Nam đang cần tuyển dụng các vị trí như sau: 

1) NHÂN VIÊN IT 

- Số lượng: 10 người 

- Mô tả công việc: 

o Thiết kế giao diện và xây dựng website, 

landing page, thân thiện, chuyên nghiệp. 

o Thiết kế các hiệu ứng Flash, baner flash, 

HTML5, action script, gif động. 

o Chuyển các thiết kế PSD hoặc bất kỳ 

định dạng đồ họa khác sang tiêu chuẩn 

HTML / CSS 

o Thiết kế đồ họa liên quan đến quảng cáo 

như hệ thống nhận diện thương hiệu, 

poster, tờ rơi, layout quảng cáo, ảnh 

minh họa cho các nội dung trên fanpage của các nhãn hàng... 

o Có thể thực hiện được những nhiệm vụ của một Website Admin: Update hình ảnh, 

thông tin mới lên website... 

o Phát triển các ý tưởng sang tạo cho các yếu tố hình ảnh của các chiến dịch quảng cáo. 

o Phát triển các ý tưởng sang tạo cho các yếu tố hình ảnh của các chiến dịch quảng cáo. 

o Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi PV trực tiếp. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam/Nữ tuổi từ 22-30. 

o Tốt nghiệp Đại Học, Thạc Sĩ chuyên ngành: Công nghệ thông tin. 

o Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự  

o Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Phần 

mềm và ngôn ngữ lập trính web. 

http://www.cp.com.vn/
http://www.hr.cpvina.com/
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o Có kiến thức về Thiết kế trải nghiệm 

người dùng. 

o Hiểu biết về Concept Design 2D, ưu tiên 

biết 3D. 

o Hiểu về bố cục, màu sắc, Typography 

cho thiết kế thương hiệu & Marketing 

o Có tư duy sang tạo và óc thẩm mỹ tốt 

o Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm 

o Hòa đồng, chia sẻ trong công việc. 

o Chịu được áp lực công việc cao  

o Tôn trọng Deadline 

o Sáng tạo, trung thực và chịu áp lực công 

việc. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Đồng Nai. 

2) NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TRANG TRẠI 

- Số lượng: 20 người 

- Mô tả công việc: 

o Thực hiện sửa chữa, bảo trì điện nước và các thiết bị chăn nuôi trong các trang trại 

chăn nuôi. 

o Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi PV trực tiếp vấn trực tiếp. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi 22 - 35; Tốt nghiệp 

các chuyên ngành: Điện, Cơ 

Khí, Máy Động Lực 

o Kinh nghiệm 1-2 năm trong 

lĩnh vực kiểm soát nội bộ 

hoặc lĩnh vực liên quan. 

o Thành thạo Anh Văn (Giao 

tiếp, chuyên ngành), Vi tính 

văn phòng. 

o Có thể đi công tác dài ngày 

tại các chi nhánh của công ty 

trên khắp cả nước. 

o Trung thực, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Định, Miền Tây, Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 

3) NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM. 

- Số lượng: 2 người 

- Mô tả công việc: 

o Kiểm tra hệ thống máy móc chính, hệ thống chuyển tải, làm bản vẽ cải tiến hệ thống 

máy móc, cải tiến line. 



 

 Trang 3 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam, tuổi từ 22 đến 27. 

o Tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành Cơ khí. 

o Thành thạo vi tính văn phòng, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và giao tiếp tốt, vẽ và đọc 

được bản vẽ Auto Card thanh thạo. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc:  

o Làm việc tại KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. 

 

4) NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT TRUNG TÂM. 

- Số lượng: 3 người 

- Mô tả công việc: 

o Tổng hợp báo cáo về năng suất, hiệu suất sản xuất, kiểm tra quy trinh sản xuất, phân 

tích và cải tiến quy trinh sản xuất. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam, tuổi từ 22 đến 27. 

o Tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành Cơ khí. 

o Thành thạo vi tính văn phòng, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và giao tiếp tốt, vẽ và đọc 

được bản vẽ Auto Card thanh thạo. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc:  

o Làm việc tại KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. 

 

5) NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

- Số lượng: 4 người 

- Mô tả công việc: 

o Các nghiệp vụ kế toán. 

o Am hiểu các luật thuế. 

o Công việc của từng vị trí sẽ 

trao đổ cụ thể khi phỏng 

vấn trực tiếp. 

- Kỹ năng công việc:  

o Nam tuổi từ 22 -30 

o Tốt nghiệp ĐH các chuyên 

ngành: Kế toán, Tài 

Chính. 

o Thành thạo Anh văn, Vi tính. 

o Chăm chỉ, có thể làm thêm theo yêu cầu công việc.Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Đồng Nai. 
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6) NHÂN VIÊN KINH DOANH THỰC PHẨM 

- Số lượng: 20 người 

- Mô tả công việc: 

o Lập kế hoạch phát triển thị trường. 

o Phát triển hệ thống phân phối của Công ty. 

o Cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh. 

o Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh hàng ngày, hàng tháng. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 – 27. 

o Tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, QUẢN TRỊ 

KINH DOANH 

o Không cần kinh nghiệm; Thành thạo vi tính văn phòng, anh văn gia tiếp. 

o Có sức khỏe tốt, đi 

công tác xa tại các 

thị trường mà công 

ty đang kinh doanh. 

o Trung thực chịu khó, 

chịu được áp lực 

công việc. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 

tháng. 

- Làm việc tại: KCN Mỹ 

Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. 

 

NGOÀI RA CÔNG TY CÒN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHƢ SAU 

7) NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI LAN: 

- Mã số: PD0416 

- Số lượng: 4 người 

- Mô tả công việc: 

o Biên, Phiên dịch Tiếng Thái.  

o Soạn thảo văn bản. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam, Nữ tuổi từ 22-35. 

o Tốt nghiệp Đại Học chuyên 

ngành: Tất cả các ngành. 

o Trung thực, có trách nhiệm 

trong công việc. 

o Giỏi tiếng Thái Lan, biết 

thêm tiếng anh là 1 lợi thế 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 
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- Làm việc tại:  

+ 2 ngƣời: KCN Biên Hòa II. 

+ 2 Ngƣời: KCN Trà Nóc, Cần Thơ. 

8) NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ TIỀN GIANG 

- Mã số: ACCTG0416 

- Số lượng: 01 người 

- Mô tả công việc: 

o Làm việc giờ hành chính.   

o Quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu chi, sổ quỹ tiền mặt, các khoản phải thu, 

các khoản phải trả. 

o Làm việc tại Tiền Giang. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 - 35. 

o Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế 

Toán. 

o Ưu tiên các bạn có hộ khẩu ở tiền giang và 

các tỉnh lân cận. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Làm việc tại: Tiền Giang 

 

9) NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BÁN HÀNG VỀ MẶT KỸ THUẬT (Thuốc Chăn Nuôi, Nông Nghiệp 

và các chế phẩm sinh học) 

- Mã số: SALETS0416 

- Số lượng: 4 người 

- Mô tả công việc: 

o Hỗ trợ sales bán hàng về mặt kỹ thuật. 

o Làm việc chung với sales thị trường. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi PV. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 - 30. 

o Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Bác Sĩ Thú Y, Nông Nghiệp. 

o Có thể đi công tác cùng sales tại các tỉnh Việt Nam. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Trảng Bom - Đồng Nai 

 

10) NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY SẢN 

- Mã số: KDTS0416 

- Số lượng: 2 người 

- Mô tả công việc: 

o Lập kế hoạch phát triển thị trường. 

o Phát triển hệ thống phân phối của Công ty. 
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o Cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh. 

o Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh hàng ngày, hàng tháng. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam, tuổi từ 20 đến 35. 

o Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai. 

 

11) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY SẢN MIỀN NAM 

- Mã số: KTTSMN0216 

- Số lượng: 100 người 

- Mô tả công việc: 

o Làm kỹ thuật thủy sản tại các trang trại theo tiêu chuẩn của Công ty. 

o Địa điểm làm việc tại các tỉnh: Vũng Tàu, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Định, Miền 

Tây, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 

o Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 – 27. 

o Tốt nghiệp CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC chuyên ngành: Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngƣ y, 

Sinh học, Hóa học. 

o Không cần kinh nghiệm; Thành thạo vi tính văn phòng, anh văn gia tiếp. 

o Có sức khỏe tốt, đi công tác xa tại các thị trường mà công ty đang kinh doanh. 

o Trung thực chịu khó, chịu được áp lực công việc. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Kiên Giang, Ninh Thuận, Miền Tây, Đồng Nai. 

-  

12) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DINH DƢỠNG THỊ TRƢỜNG 

- Mã số: KTDDTT0416 

- Số lượng:  4 người 

- Mô tả công việc: 

o Phục vụ khách hàng chăn nuôi gia súc gia cầm ở khu vực miền trung  

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 -30 

o Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Chăn Nuôi Thú Y, Bác Sĩ Thú Y. 

o Chăm chỉ, có thể làm thêm theo yêu cầu công việc. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Huế, Đà Nẵng, Quảng nam, quảng ngãi, gia lai, Đaklak, Đak Nông. 
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13) TUYỂN NAM KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ Y - BÁC SỸ THÚ Y 

- Mã số: KTTY2016 

- Số lượng: 200 người 

- Mô tả công việc: 

o Làm kỹ thuật heo, gà tại các trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Cty. 

o Các vị trí công việc: Kỹ thuật thương mại, kỹ thuật gia công, kỹ thuật tại trang trại, BS 

phòng dịch, trại thực nghiệm, chuẩn đoán thú y, thuốc thú y,... 

o Chi tiết công việc cho từng vị trí cụ thể sẽ trao đổi rõ khi tham gia phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam,Tuổi từ 20-30,Tốt nghiệp TC,CĐ,ĐH chuyên nghành chăn nuôi thú y, bác sĩ 

thú y 

o Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được môi trường công việc ở trại. 

o Sức khỏe tốt, có thể làm việc và ở lại sinh hoạt ở trong các trang trại chăn nuôi theo sự 

phân công khu vực mà công ty sắp xếp. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. 

 

14) NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THÚY SẢN MIỀN TRUNG 

- Mã số: KTTS0216 

- Số lượng: 17 người 

- Mô tả công việc: 

o Làm kỹ thuật thủy sản tại các trang trại theo tiêu chuẩn của Công ty. 

o Chi tiết công việc cho từng vị trí cụ thể sẽ trao đổi rõ khi tham gia phỏng vấn. 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam,Tuổi từ 20-30,Tốt nghiệp Cao Đẳng, ĐH chuyên nghành Nuôi trồng thủy sản 

o Trung thực, nhanh nhẹn, chịu được môi trường công việc ở trại. 

o Sức khỏe tốt, có thể làm việc và ở lại sinh hoạt ở trong các trang trại theo sự phân công 

khu vực mà công ty sắp xếp. 

- Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định. 

 

15) NHÂN VIÊN PHÒNG DỰ ÁN 

- Mã số: DA0416 

- Số lượng: 4 người 

- Mô tả công việc: 

o Lập bản vẽ + Kiểm tra khối lượng 

o Giám sát công việc 

- Kỹ năng công việc: 

o Nam tuổi từ 22 -35 

o Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Cơ Khí 

o Thành thạo Autocad 2D, 3D. vi tính văn phòng. 
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o Chăm chỉ, có thể làm thêm theo yêu cầu công việc.Kinh nghiệm: không yêu cầu. 

- Mức lương: Thỏa thuận. 

- Thời gian thử việc: 02 tháng. 

- Nơi làm việc: KCN Bàu Xéo, Trảng Bòm, Đồng Nai. 

 

 CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI: 
o Áp dụng theo Bộ luật lao động Việt Nam. 

o Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ lễ tết theo quy đinh. 

o Lương tháng 13. 

o Làm việc ổn định và có sự thăng tiến. 

o Được tăng lương thường niên mỗi năm. 

o Phụ cấp, thưởng sản lượng theo từng bộ phận (nếu có). 

 

 Cách thực nộp hồ sơ ứng tuyển: 
o  Ưng viên nộp hồ sơ trực tiếp và phỏng vấn tại gian hàng số 20, Trường DDaH Sư 

Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM vào ngày 24/05/2016 

o Hoặc ứng viên gửi hồ sơ về văn phòng công ty C.P.Việt Nam, địa chỉ: số 2, đường 2A, 

KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc qua mail: 

nguyenanhdung@cp.com.vn  để ứng tuyển. 

o  (Hồ Sơ nộp Photo không cần công chứng) 

 Ngƣời liên hệ: Mr. Tú: 0938.858.785 hoặc Mr. Dũng: 0613.836.251 Ext 461 – Phòng Tuyển 

Dụng Nhân Sự Trung Tâm. 

 Địa chỉ: Số 2 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. 

 Biên Hòa, Ngày 28, Tháng 04, Năm 2016 

Ngƣời Duyệt 

(Đã Ký) 

 

LÊ HOÀNG CHƢƠNG 

TRƯỞNG PHÒNG 

mailto:nguyenanhdung@cp.com.vn

