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THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai 

Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum thuộc tập đoàn InnovGreen Kon Tum, đi vào 
hoạt động ngày 10/03/2008, hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng rừng và chăm sóc 
rừng. 

Công ty có văn phòng chính tại thành phố Kon Tum, hiện đang thực hiện dự án trồng 
rừng với diện tích rất lớn tại các xã huyện tỉnh Kon Tum. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty 
cần rất nhiều nhân sự trong việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng…Với đội ngũ lãnh đạo, 
nhân viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, được đào tạo chuyên sâu, chúng tôi luôn tạo điều 
kiện cho các nhân viên hoàn thành tốt công việc và đem đến cho nhân viên những quyền lợi 
nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng cao. 

A. InnovGreen Kon Tum hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 

1. Nhân viên kỹ thuật trồng rừng: 

* Mô tả công việc: 

- Làm việc tại địa bàn Kon Tum: huyện Sa Thầy, huyện Đăk Tô, huyện Tu Mơ Rông, 
huyện Đăk Hà… 

- Lên dự toán. 

- Kiểm tra hiện trường rừng, quản lý bảo vệ rừng. 

- Tìm kiếm, quản lý nhà thầu, giám sát kỹ thuật các công đoạn trồng rừng, chăm sóc rừng. 

- Tạo mối quan hệ với người dân và chính quyền địa phương. 

* Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành lâm sinh hoặc các ngành liên quan. 

- Chịu khó, trung thực, có khả năng học hỏi. 

- Có sức khoẻ tốt. 

2. Quản lý lâm vụ: 

* Mô tả công việc: 

- Làm việc tại Kon Tum 

- Quản lý chung tất cả các vấn đề về lâm vụ. 

- Giám sát việc thực hiện của các nhân viên kỹ thuật. 

- Lập kế hoạch trồng rừng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy. 

- Hướng dẫn chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. 

* Yêu cầu: 
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- Có khả năng quản lý, tổ chức. 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành lâm sinh hoặc các ngành liên quan. 

- Chịu khó, trung thực, khả năng học hỏi tốt. 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan. 

B. Quyền lợi: 

- Mức lương: từ 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ cùng các chế độ đãi ngộ khác. 

- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo pháp luật quy 
định và chế độ riêng của công ty. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

C. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên có nhu cầu ứng tuyển có thể gửi hồ sơ về địa chỉ công ty hoặc qua email. 

Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum 

Địa chỉ: 72 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Liên hệ: 096.109.8081 (Ms.Hiền) hoặc 0984.28.18.28 (Ms.Huyên) 

Email: trinhthithaohien@innovgreen.vn hoặc vuthihahuyen@innovgreen.vn  

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch có công chứng. 

- CMND có công chứng. 

- Hộ khẩu có công chứng. 

- Bằng cấp, chứng nhận có công chứng. 

Ngoài ra, công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum nhận hướng dẫn sinh viên thực tập, 
có hỗ trợ chi phí cho các em trong quá trình thực tập tại công ty. 

 Với những thông tin như trên, rất mong quý “Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm thành 
phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai” hỗ trợ công ty InnovGreen Kon Tum trong việc tuyển dụng nhân 
sự. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Trân trọng! 
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