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Mỹ Tho, ngày 03.02.2021
Công ty Hạt Giống Number One chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại hạt giống

rau và dưa hấu các loại. Công ty có nhiều trang trại sản xuất, cùng với hệ thống đại lý
phân phối và địa bàn hoạt động trên toàn quốc. Nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Công
ty cần tuyển nhân viên chuyển giao kỹ thuật như sau:
1. Số lượng:Miền Trung 05 người.
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ
thực vật, Trồng trọt, Kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, Khuyến nông....
- Chấp nhận đi công tác thường xuyên và có phương tiện đi lại - Ưu tiên ứng cử
viên tại địa bàn.
3. Mô tả công việc:
- Chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho nông dân.
- Phổ biên các kỹ thuật canh tác mới của Công ty vào địa bàn.
- Tổ chức hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật tại địa bàn.
- Làm điểm trồng trình diễn, theo dõi và đánh giá...
4. Nơi làm việc:
Gia Lai, Daklak, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.
5. Thu nhập
- Lương khởi điểm thỏa thuận và tăng lương tùy thuộc vào năng lực.
- Thưởng lương tháng thứ 13 và theo kết quả công việc tring năm;
- Được thanh toán công tác phí khi phải đi công tác.
6. Hồ sơ ứng tuyển (có thể gởi qua mạng) bao gồm:
- 01 đơn ứng tuyển (trong đó có số điện thoại liên lạc cá nhân);
- 01 sơ yếu lý lịch cá nhân có dán ảnh 4x6;
- 01 bản sao hộ khẩu thường trú (có xác nhận sao y) ;
- 01 bản sao CMND (có xác nhận sao y);
- 01 bản sao văn bằng (có xác nhận sao y);
Lưu ý: Tất cả đều không quá thời gian 6 tháng
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