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                CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM 
                Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

                 

Biên Hòa, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

            Tập đoàn C.P (Charoen Pokphand) là một tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và là một 

trong những tập đoàn mạnh nhất của Thái Lan trong lĩnh vực công - nông nghiệp, điển hình là lĩnh vực sản 

xuất lương thực, thực phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  

            C.P.Việt Nam là thành viên của C.P.Thái Lan, được cấp giấy phép đầu tư số 545A/GP vào năm 

1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Các lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt 

Nam hiện nay bao gồm : hạt giống, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; các loại con giống như heo, gà, vịt và 

tôm; thiết bị chăn nuôi và thủy sản; chế biến và phân phối thực phẩm … 

            Hiện nay, Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam đang xây dựng Nhà máy Chế Biến & Xuất 

Khẩu Gà tại KCN Becamex Chơn Thành  I, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với 

mức đầu tư 200 triệu USD nên cần tuyển dụng nhiều vị trí cùng rất nhiều cơ hội  như sau: 

+ Mức lương cơ bản 7.000.000 VNĐ / tháng trở lên và các phụ cấp khác; 

+ Được công ty hỗ trợ đào tạo du học tại Thái Lan 06 tháng, được hưởng nguyên lương cùng Công 

tác phí trong quá trình trong quá trình đào tạo. Thời gian dự kiến đào tạo là tháng 10-11/2018; 

+ Là nguồn nhân viên chất lượng cao của công ty và sẽ có cơ hội thăng tiến cao; 

STT VỊ TRÍ TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG YÊU CẦU 

1 
Trưởng Phòng 

QA/QC (Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh... 

 

02 

+ Am hiểu về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, 22000, HACCP, GMP; 

+ Kiến thức kinh tế ứng dụng và quản lý 

Doanh nghiệp; 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An Toàn Thực Phẩm; 

2 
Trưởng Phòng 

Sản Xuất (Nam, 

nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh… 

02 

+ Kiến thức kinh tế ứng dụng và quản lý 

Doanh nghiệp; 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An Toàn Thực Phẩm; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, 22000, HACCP, GMP; 

3 
Trưởng Phòng kế 

Hoạch (Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh… 

02 

 

+ Kiến thức kinh tế ứng dụng và quản lý 

Doanh nghiệp; 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An Toàn Thực Phẩm; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, 22000, HACCP, GMP; 
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4 Trưởng Phòng kỹ 

thuật (Nam) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Điện/ 

Cơ khí  

02 + Kiến thức kinh tế ứng dụng và quản lý 

Doanh nghiệp; 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An Toàn Thực Phẩm, An toàn lao động, 

chứng nhận về vận hành máy móc; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, 22000, HACCP, GMP; 

5 Gíam Đốc (Nam, 

nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh, quản Trị 

kinh doanh, kỹ 

thuật 

01 + Kiến thức kinh tế ứng dụng và quản lý 

Doanh nghiệp; 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An Toàn Thực Phẩm; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, 22000, HACCP, GMP, Hiểu 

biết về TPM; 

6 Trưởng Bộ Phận 

Kỹ Thuật (Nam) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Điện/ 

Cơ khí 

02 

 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, An toàn 

lao động , chứng nhận vận hành máy 

móc,  Kiến thức và nội quy công ty, 

ISO, HACCP.GMP; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, HACCP, GMP; 

7 Trưởng Bộ Phận 

Kế hoạch (Nam) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh… 

02 

 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An toàn Thực Phẩm, Kiến thức và nội 

quy công ty; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000,22000, HACCP, GMP; 

8 Trưởng bộ phận 

QA/QC (Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh… 

02 

 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An toàn Thực Phẩm, Kiến thức và nội 

quy công ty; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000,22000, HACCP, GMP; 
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9 Trưởng Bộ Phận sản 

xuất (Nam,nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh.. 

02 

 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An toàn Thực Phẩm, Kiến thức và nội 

quy công ty; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000,22000, HACCP, GMP; 

10 Nhân viên QA/QC  

(Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh.. 

03 

 

+ VSATTP, PCCC, Sơ cấp cứu, nội qui 

công ty, kiến thức về công ty; 

+ Hệ Thống ISO, HACCP, GMP; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, HACCP, GMP; 

+ Làm việc theo ca, ca đêm; 

 

11 Nhân viên Kế Hoạch 

(Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh.. 

03 

 

+ Kỹ năng điều hành,  lãnh đạo, ứng xử 

& giao tiếp; 

+ Hệ thống ISO, HACCP,GMP, Vệ Sinh 

An toàn Thực Phẩm, Kiến thức và nội 

quy công ty; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000,22000, HACCP, GMP; 

12 Nhân viên Sản xuất 

(Nam, nữ) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Hóa 

Thực Phẩm, 

Sinh hóa, Vi 

Sinh.. 

03 

 

+ VSATTP, PCCC, Sơ cấp cứu, nội qui 

công ty, kiến thức về công ty; 

+ Hệ Thống ISO, HACCP, GMP; 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000, HACCP, GMP; 

+ Làm việc theo ca, ca đêm: 

13 Nhân viên Kỹ thuật 

(Nam) 

Tốt nghiệp đại 

học chuyên 

ngành: Điện/ Cơ 

khí 

03 

 

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001, quản lý môi trường 

ISO 14000; 

+ Làm việc theo ca, ca đêm; 

 

 

 


