
CÔNG TY TNHH MTV TM 
Số 2/7 Khu phố

ĐT: 0650.3786826;      Fax: 0
- 

     

THÔNG BÁO TUY
 

Công ty TNHH MTV TM – DV Chă
chất dinh dưỡng, phụ gia thức ăn ch
 

• Hiện Công ty chúng tôi cần tuy

1. Kỹ thuật trại: 2 nam 

- Yêu cầu: đã tốt nghiệp Trung c
chờ nhận bằng; có tinh thầ

- Địa điểm làm việc: Bình D
- Làm việc toàn thời gian. 
- Lương: thỏa thuận 

2.  Công nhân trại: 1 nam 

- Yêu cầu: có sức khỏe phù h
35, ưu tiên có kinh nghiệm làm 

- Địa điểm làm việc: Bình D
- Làm việc toàn thời gian. 
- Lương: thỏa thuận 

• Chế độ, chính sách lao động: 

- Các chế độ lao động theo quy 
- Chế độ phụ cấp phù hợp v
- Làm việc toàn thời gian, ăn

• Đăng ký tuyển dụng: 

- Các ứng viên có nhu cầu đă
phukhaifeed@hotmail.com

- Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên h
Số 2/7 Đường Vĩnh Phú 14,

Điện thoại: (06503) 786.826.

CÔNG TY TNHH MTV TM – DV CHĂN NUÔI JI LY PHÚ KH
 2/7 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bìn

86826;      Fax: 0650.3786729;      Email: phukhaifeed@hotmail.com
 Giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho gia cầm và gia súc -

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

DV Chăn Nuôi Ji Ly Phú Khải là công ty chuyên
chăn nuôi và thú y. 

n tuyển: 

Trung cấp/ Đại học chuyên ngành Chăn nuôi
ần chịu khó và cầu tiến. 

Bình Dương (ưu tiên có kinh nghiệm phối giống

e phù hợp, chăm chỉ, siêng năng, có ý định làm vi
m làm việc tại các trang trại chăn nuôi. 

Bình Dương. 

ng:  

ng theo quy định của pháp luật; 
p với vị trí công việc và theo chính sách của Công ty;
ăn và ở lại tại trại (do trại chi trả). 

u đăng ký tuyển dụng, vui lòng gửi CV/sơ y
phukhaifeed@hotmail.com. Nếu xét thấy phù hợp, Công ty sẽ liên h

n thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty (gặp Ph
nh Phú 14, Khu phố Trung, P. Vĩnh Phú, TX. Thu

i: (06503) 786.826.       Email: phukhaifeed@hotmail.com

Bình Dương, ngày 27 tháng

N NUÔI JI LY PHÚ KHẢI 
ỉnh Bình Dương. 

phukhaifeed@hotmail.com.  MST: 0306454138     
- 

 

i là công ty chuyên về tư vấn và cung cấp 

uôi hoặc Thú y hoặc đang 

ng) và Tây Ninh. 

nh làm việc lâu dài, tuổi từ 18-

a Công ty; 

ơ yếu lý lịch về địa chỉ email 
liên hệ mời phỏng vấn. 

p Phương Thảo): 
Thuận An, T. Bình Dương. 

phukhaifeed@hotmail.com 

tháng 05 năm 2015 

 


