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CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
CÙNG TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU CỦA MỸ

CARGILL MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NÀO?
1- KỸ SƯ TÀI NĂNG
Đây là chương trình được Cargill xây dựng nhằm tìm kiếm
và phát triển những tài năng trẻ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM
của khối kỹ thuật thành những nhà lãnh đạo tương lai.
Tham gia chương trình này, các bạn sinh viên sẽ được luân
chuyển qua 9 nhà máy trên toàn quốc trong suốt 12 tháng
đào tạo. Ngoài môi trường làm việc tốt để tích lũy kinh
nghiệm, sinh viên còn được mức thu nhập cạnh tranh.

2- KỸ SƯ VẬN HÀNH



Trực tiếp vận hành dây chuyền tự động trong ca sản xuất
Giám sát và chịu trách nhiệm các vấn đề: an toàn, vệ sinh

CÁC BẠN CẦN ĐIỀU
KIỆN GÌ ĐỂ GIA NHẬP Ở
VỊ TRÍ 2 VÀ 3?
 Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành khối kỹ thuật
như: Cơ Khí, Điện, Điều khiển
Tự động hóa...
 Ưu tiên có kinh nghiệm làm
việc ở các tập đoàn sản xuất
đa quốc gia.
 Có kỹ năng quản lý kỹ thuật.
 Sẵn sàng làm việc theo ca.
 Tiếng anh tốt là một lợi thế.

3- KỸ SƯ BẢO TRÌ




Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị theo
chương trình bảo dưỡng định kỳ.
Bảo trì, sửa chữa thiết bị trong ca sản xuất.
Giám sát an toàn nhà thầu, giám sát chất lượng việc thi
công sửa chữa thiết bị và các hạng mục trong nhà máy.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN GỬI VỀ EMAIL:

VIETNAM_RECRUITMENT@CARGILL.COM
Ghi rõ trên tiêu đề tương ứng cho từng vị trí như sau:
 Kỹ sư vận hành: ungtuyen_SPKT_KSVH
 Kỹ sư bảo trì: ungtuyen_SPKT_KSBT
 Kỹ sư tài năng: ungtuyen_SPKT_KSTN
Liên hệ để biết thêm chi tiết: Ms. Như Thủy – HR :

ĐẾN VỚI CARGILL, CÁC
BẠN SẼ GẶT HÁI
NHỮNG GÌ?
 Làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp hàng đầu
 Thu nhập cạnh tranh.
 Chế độ phúc lợi, phụ cấp và
bảo hiểm tốt.
 Cơ hội đào tại và phát triển
nghề nghiệp đa dạng

08 5416 1562
WWW.CARGILLFEED.COM.VN

