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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

 

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam là công ty con do VINAMILK đầu tư 100% vốn, 

hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Chăn nuôi bò sữa; Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp; Sản 

xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Buôn bán nông lâm sản nguyên liệu;… 

Được thành lập từ năm 2007 đến nay, Vinamilk đã đầu tư hơn 1.820 tỷ đồng xây dựng hệ thống 

trang trại với quy mô công nghiệp trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã có 8 trang 

trại Bò sữa đã hoạt động và đang trong quá trình sử dụng tại Tuyên Quang, Lâm Đồng, Bình Định, 

Nghệ An, Thanh Hóa I (Sao Vàng), Thanh Hóa II (Như Thanh), Tây Ninh và Hà Tĩnh. Với số lượng 

Bò cao sản thuần chủng HF nhập khẩu từ Australia hơn 30.000 con. Hệ thống chuồng trại chăn nuôi 

Bò sữa được Vinamilk đầu tư xây dựng theo công nghệ hiện đại nhất của thế giới. Hệ thống quản lý 

trang trại chăn nuôi Bò sữa của Vinamilk được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Global 

GAP và một số tiêu chuẩn khác trong hoạt động chăn nuôi Bò sữa. 

Hiện nay, với nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các 

vị trí làm việc như sau: 

 

1. Kỹ sư Chăn nuôi – Thú y (Số lượng: 90 người) 

 

 

 ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

 

o  Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam – Trang Trại Bò Sữa Tây Ninh 

Tổ 60, Ấp Long Thịnh, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh 

 

 

 YÊU CẦU CHUNG :  

 

o Giới tính: Nam, nữ 

o Tốt nghiệp Văn hóa phổ thông (12/12) 

o Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Chăn nuôi, thú y, dược thú y … 

o Không yêu cầu kinh nghiệm 

o Tuổi dưới 40 

o Nhanh nhẹn, nhiệt tình, yêu thích công việc 

 

 

 QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ: 

 

o Thu nhập hàng tháng từ 5.000.000 vnđ – 10.000.000 vnđ tùy theo vị trí và trình độ chuyên 

môn. 



o Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. (Top 10 công ty có môi trường 

làm việc tốt nhất Việt Nam do Alphabet bình chọn) 

o Cơ hội phát triển nghề nghiệp và chế độ đãi ngô nhân tài xứng đáng 

o Lương tháng 13, tiền ăn giữa ca, … 

o Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe 24/24. 

o Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nước . 

 

 

 HỒ SƠ GỒM CÓ : 

 

1. Đơn xin việc. 

2. Hình 3x4 ( 4 tấm ) 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 

4. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tương đương. 

5. Các bằng cấp khác có liên quan 

6. Bản sao hộ khẩu, Chứng minh nhân dân có công chứng, Bản sao giấy khai sinh (Có công 

chứng) 

7. Giấy khám sức khỏe mới nhất không quá 6 tháng 

 

 NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:  

 

 Thời gian nộp hồ sơ 

Từ 31/10/2016 tới hết ngày 30/11/2016 

 

 Ứng tuyển trực tuyến: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch 

và Bằng cấp (bản scan) qua email:  

To: nqhuy1@vinamilk.com.vn 

Cc: ttquang@vinamilk.com.vn 

 

 Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp về: 

Phòng HC-NS – Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam 

Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

Số điện thoại: (08) 5415 5555 

 

 

Ghi chú:   

- Các ứng viên khi nộp hồ sơ, ghi đầy đủ thông tin về vị trí ứng tuyển. 

- Có thể nộp hồ sơ phô tô, khi được liên hệ phỏng vấn phải bổ sung đầy đủ theo yêu cầu 
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