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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

1. Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH TongWei VN 

Công ty TNHH Tong Wei Việt Nam công ty TONGWEI HOLDING 

PTE,.LTD của SINGAPORE đầu tư 100% vốn, thành lập ngày 19 tháng 7 năm 2007, 

chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19 tháng 5 năm 2009 tại KCN Tân Hương, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với tổng số vốn đầu tư là 30 triệu USD, tổng 

diện tích 7 ha, có hai nhà xưởng sản xuất cá và tôm riêng biệt, là một công ty quy 

mô lớn chuyên nghiệp hóa với năng suất năm là 200.000 tấn thức ăn cá và 100.000 

tấn thức ăn tôm với mạng lưới kinh doanh trải rộng từ miền Nam ra miền Bắc. 

TongWei là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực 

thức ăn chăn nuôi. Tại thị trường Việt Nam, tuy thương hiệu TongWei ra đời không 

lâu nhưng uy tín và chất lượng của thức ăn TongWei đã được người tiêu dùng khẳng 

định đứng ở vị trí hàng đầu.  

2.  Nhu cầu tuyển dụng:  

Do nhu cầu phát triển của công ty cần mở rộng thị trường và khách hàng kinh 

doanh, công ty cần tyển một số vị trí như sau:  

Vị trí tuyển dụng :  - Nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản 

Đối tượng tuyển dụng: Nam Sinh viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp, chuyên 

ngành nuôi trồng thủy sản-bệnh học- dinh dưỡng động vật...  

Số Lượng       :  20 người 

Nơi làm việc :  các tỉnh miền tây Nam Bộ. 

Chính sách đãi ngộ: 

           * Đối tượng 1: Đối với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp 

- Thử việc trong thời gian từ 1-2 tháng, lương cơ bản thử việc 14.000.000 đ/ 

tháng. 

    - Sau thời gian thử việc đánh giá nhân viên làm việc tốt sẽ chuyển thành 

nhân viên chính thức(chính sách đãi ngộ sẽ nói cụ thể khi phỏng vấn), được 

hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ tết nghỉ lễ 



theo quy định của nhà nước 

     

Yêu cầu:  

-   Ưu tiên tuyển dụng đối với những sinh viên đã thực tập tại công ty. 

-  Có phẩm chất tốt, nhiệt tình, ham học hỏi, thật thà, có sức khỏe tốt. 

-  Tư duy sáng tạo, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc, chịu 

được áp lực công việc 

Hồ sơ yêu cầu: 

1. CMND (photo công chứng) + Hộ khẩu ( photo công chứng) 

2. Đơn xin việc( viết bằng tay hoặc đánh máy) 

3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương) 

4. 04 ảnh 3 x 4 cm (không quá 6 tháng) 

5. Giấy khám sức khỏe (bản chính, không quá 6 tháng, có xác nhận của bệnh viện) 

Nơi nhận hồ sơ : Công ty TNHH Tongwei Việt Nam 

ĐC: KCN Tân Hương – Châu Thành –Tiền Giang 

ĐT: 0273.3937377 - nội bộ 102 - hoặc di động 0967335338 gặp anh Hải 

Email: ruansq@tongwei.com 
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