
 

 

 

OFP TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP 

I. VỀ CÔNG TY : 

Công ty TNHH Sản Xuất & Phân Phối Nông Sản Sạch OFP được thành lập 5/2015, trụ sở 

chính tại C4, ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty đã đầu tư trang 

trại quy mô 4,5ha với hơn 40 loại Rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm của Công ty được 

phân phối rộng khắp tại Hà Nội qua các kênh siêu thị METRO CASH & CARRY, SAIGON 

CO-OP Ha Noi, AEON và hệ thống các trường học. Công ty đang tiếp tục đầu tư Cơ sở vật 

chất hiện đại để trở thành Mô hình điểm về Nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.  

Nhằm đáp ứng khả năng phát triển của Công ty, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí : 

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP chuyên nghành liên quan đến Rau ăn lá  

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Lập kế hoạch trồng, chăm sóc các loại Rau, củ, quả ( chủ yếu là Rau ăn lá theo mùa vụ) theo 

tiêu chuẩn VietGAP. 

- Theo dõi tình trạng sức khỏe cây trồng, đưa ra các giải pháp ngăn ngừa sâu bệnh và mối hại 

cho cây trồng. 

- Ghi chép nhật ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- Lên kế hoạch tổ chức, cải tiến giống, cải tạo đất, quy trình trồng, nâng cao năng suất, đảm bảo 

sản lượng và chất lượng sản phẩm 

- Thực hiện trao đổi, báo cáo định kỳ về tình hình công việc với Ban lãnh đạo  

- Kiểm soát chất lượng hàng hóa giao cho khách hàng. 

III. YÊU CẦU: 

- Tốt nghiệp ĐH/ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chuyên 

ngành: Kỹ sư nông nghiệp, Nông học, Trồng trọt, BVTV, Giống cây trồng, các ngành có liên 

quan.  

- Kinh nghiệm làm việc thực tế từ 2 năm trở lên. 

- Có kiến thức sâu rộng về phương thức canh tác Rau ăn lá ( chọn giống, cải tạo đất, phòng trừ 

sâu bệnh, vv…) theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- Có khả năng tư duy, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc. 

- Trung thực, nhanh nhẹn, đam mê và và nhiệt huyết với ngành nông nghiệp 

- Thành thạo tin văn phòng 

- Địa điểm làm việc : Tại trang trại Công ty tại xã Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 

IV. QUYỀN LỢI:  

- Mức lương : 6-10 triệu/ tháng, tùy theo năng lực + thưởng 

- Được làm việc trong môi trường năng động, được tự do sáng tạo trong công việc 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách do luật lao động quy định và có cơ hội thăng tiến 

cao, nghỉ 1-2 buổi/ tuần tùy theo lượng công việc. 

Các ứng viên quan tâm đến vị trí vui lòng gửi CV vào email : 

phamdangquyet2010@gmail.com, điện thoại : 0981.963.756 ( Mr. Quyết). 
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