
 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 B.A.T SmartForest là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. Là Chủ đầu tư Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Gia Lai; Chủ trì tư vấn 
triển khai dự án Khu Phức hợp ứng dụng công nghệ cao An Phú tại tỉnh Gia Lai; Nghiên cứu phát 
triển, đào tạo chuyển giao công nghệ chuỗi sản xuất Nông – Lâm nghiệp bền vững; Đồng thời hoạt 
động sản xuất và dịch vụ thương mại nông lâm sản chất lượng cao; 

 BATCORP chào đón ứng viên mong muốn đồng hành để rèn luyện, phát huy trí tuệ, khả năng bản 
thân thực hiện các mục tiêu của công ty và phát triển cộng đồng. 

 
Công ty Cổ phần B.A.T SmartForest cần tuyển vị trí như sau: 
 
1. Vị trí tuyển dụng: 02 Kỹ sư nông nghiệp 
 Lên kế hoạch quản lý, quy trình kỹ thuật, từ công đoạn chuẩn bị đất, giống, trồng trọt, chăm sóc 

và kiểm tra quá trình sinh trưởng, phát triển cho đến thời điểm thu hoạch, sơ chế biến, bảo quản 
và vận chuyển, xuất khẩu các nông lâm sản của Công ty. 

 Triển khai và hướng dẫn kỹ thuật cho các xã viên thực hiện trồng trọt theo quy trình, kỹ thuật, 
công nghệ của Công ty. 

 Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo công nhân, nhân viên về các nguyên tắc thực 
hiện và kiểm soát quy trình quản lý chất lượng. 

 Tham gia và đào tạo cấp các chứng chỉ nông lâm nghiệp. 
 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. 

2. Yêu cầu 
 Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành: nông học, lâm học.  
 Giới tính: Ưu tiên nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát. 
 Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận sự điều động, phân công công tác của lãnh đạo và cấp trên 

quản lý trực tiếp. 
 Có trách nhiệm trong công việc và có khả năng học hỏi kiến thức mới; 
 Ưu tiên các ứng viên có khả năng giao tiếp tốt; nghe, đọc hiểu tiếng Anh; sử dụng thành thạo các 

ứng dụng Microsoft Office. 
3. Quyền lợi 
 Ứng viên đạt yêu cầu sẽ được đào tạo để thực hiện các công việc được giao; 
 Được tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp và sắp xếp công việc phù hợp với năng lực/sở trường; 
 Được ghi nhận thành tích và những đóng góp trong quá trình làm việc; 
 Được ký hợp đồng lâu dài, hưởng thu nhập theo năng lực và hưởng đầy đủ các chế độ lao động 

theo luật định; 
 Lương và thưởng: thỏa thuận theo năng lực. 

4. Địa chỉ làm việc:  
 88 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai và các địa điểm được 

phân công. 
5. Nộp hồ sơ 
 Các ứng viên nộp hồ sơ qua email: huyenbtn@batcorp.vn hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng: 

Ms.Huyền: 0378 964 924 
 Hồ sơ xin việc của ứng viên bao gồm phiếu này và các giấy tờ, tài liệu sau:  

              + Đơn xin việc;                                    + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương); 
              + Giấy chứng nhận sức khỏe;              + CCCD / CMND / Hộ chiếu (Sao y); 
              + Ảnh 3 x4 : 2 tấm;                              + Bằng cấp chuyên môn; Các văn bằng chứng chỉ khác (Sao y). 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi tuyển đủ số lượng yêu cầu! 
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