
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 PHÂN BÓN MIỀN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG  

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam là Công ty Nhà nước thuộc Tập đoàn 

Hóa chất Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất dùng trong 

nông nghiệp. Với quy mô 04 Nhà máy và 01 Công ty liên doanh có tổng số CBCNV 

gần 700 người, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đang ngày một phát triển và 

lớn mạnh. Để có đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty 

chúng tôi cần tuyển một số chức danh sau:   

Stt Chức danh Tốt nghiệp chuyên ngành Số lượng 

(người) 

01 Nhân viên Kỹ thuật – Sản 

xuất 

Hóa học, cơ khí, xây dựng 05 

02 Nhân viên Kế toán Kế toán, tài chính 02 

03 Nhân viên Kinh doanh Các chuyên ngành có liên quan 10 

04 Nhân viên pháp chế Luật và các chuyên ngành có liên 

quan 

01 

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC 

1. Yêu cầu cơ bản: 

- Tốt nghiệp đúng chuyên ngành các trường đại học (đại học, cao đẳng đối với 

nhân viên cơ khí, xây dựng) 

- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc và có tinh 

thần trách nhiệm. 

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả. 

2. Chế độ phúc lợi 

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 

- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng liên quan đến công việc 

- Chế độ lương thưởng cạnh tranh (thưởng các ngày lễ tết trong năm, quà sinh 

nhật, du lịch hàng năm…..) 

- Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở. 

- Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động. 

3. Thông tin liên hệ 

Ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại hoặc gửi hồ sơ tai văn phòng Công ty 

(ghi rõ chức danh ứng tuyển). Cụ thể: 

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty (Mai Phương 0933.397782/ 028.3832 

5889/ 3839 3931). 

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Số 125B Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 5, Quận 3, Tp.HCM 

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính mong quý trường hỗ trợ kết nối 

giúp sinh viên của trường sớm có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Trân trọng 
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