Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam thành lập từ năm 2003, được UBND tỉnh Long An cấp giấy phép đầu tư số 25/GP-LA ngày
26/8/2003. Nhà máy GreenFeed Việt Nam xây dựng trên diện tích hơn 12 ha tại KCN Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với số
vốn đầu tư trên 145 triệu USD. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TĂCN) cho gia súc, gia
cầm và thủy sản. Tính đến nay, qua hơn 10 năm hoạt động, với 6 nhà máy đặt tại Long An, Đồng Nai, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nam
và nước bạn Campuchia, cùng với đội ngũ nhân viên hơn 1.000 người, GreenFeed đã phát triển mạnh mẽ, liên tục, nhanh chóng và
bền vững để trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản với các dòng
sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khó của thị trường.

01. Nhân viên kinh doanh: (23 người)
Yêu Cầu Công Việc
- Giới tính: Nam (22-25 tuổi)
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Chăn nuôi- Thú y
- Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn gia súc, gia
cầm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt và đam mê kinh doanh
- Năng động, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu được áp lực
cao
- Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện công việc hiệu quả

02. Nhân viên phát triển sản phẩm/ Tư vấn kỹ thuật: (2 người)
Yêu Cầu Công Việc
- Giới tính: Nam (22-25 tuổi)
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi heo, gà
- Kỹ năng lập báo cáo, kế hoạch, phân tích, đánh giá, giám sát
- Có khả năng bảo mật thông tin tuyệt đối
- Giao tiếp tốt, chấp nhận đi công tác
- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, ghi chép số liệu chính xác

03.Quản trị viên tập sự: (4 người)
Yêu Cầu Công Việc
- Giới tính: Nam (22-25 tuổi)
, tuyển cả người Campuchia – Làm tại CN Campuchia)
- Tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Bách Khoa với chuyên ngành Điện
Công nghiệp, Bảo trì, cơ khí chế tạo máy
- Hiểu biết về máy móc, vận hành, bảo trì, sữa chữa dây chuyền sản xuất
- Lên kế hoạch sản xuất và phối hợp công việc giữa các phòng ban
- Thông minh, nhạy bén, tư duy lôgic và lập kế hoạch làm việc tốt
- Nhiệt tình, năng động, thái độ tốt và có trách nhiệm cao
- Khả năng xử lý, phân tích vấn đề nhanh và thỏa đáng,
- Có khả năng lên kế hoạch sản xuất, quan sát và ghi nhận lại qui trình hoạt
động

* Môi trường làm việc năng
động
* Chính sách phúc lợi &
Lương thưởng hấp dẫn

* Cơ hội đào tạo và phát triển
đang chờ đón bạn
------***-----Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ
sơ đến phòng Nhân Sự Công ty Cổ phần GreenFeed Việt
Nam – Chi nhánh Bến Lức
Địa chỉ nhận hồ sơ:
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An.
ĐT: (84) 072.3645.678 (Ext: 1108)
Fax: (84) 072.3633.374
Xem thêm tại website:
http://greenfeedcareers.com/

