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 Tốt nghiệp THCS trở lên 

 Siêng năng, sức khỏe tốt 

 Có khả năng quan sát chi tiết, có đạo đức tốt  

 Ưu tiên nam, có thể làm việc theo ca 

 

KỸ NĂNG/ KINH NGHIỆM 

 

 

 

 

 Tổng thu nhập: 6tr – 8tr 

 BHXH – YT-TN & BH tai nạn 24h  

 Cơm trưa: 25.000 đ/ngày làm việc 

 Hỗ trợ: 2 hộp sữa/ngày (20.000-25.000đ) 

 Thưởng lễ tết: 500.00 - 2.tr (Tặng sản phẩm) 

 Thưởng tháng 13, 14, du lịch, tiệc tất niên, 

sinh nhật, hiếu hỷ… 

 Có nhà ở (Ký túc xá) cho nhân viên ở xa 

 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 

 

 

 

 

 

 Thực hiện vắt sữa và công tác vệ sinh thiết bị 

dụng cụ trước & sau ca làm việc 

 Thực hiện các quy định về an toàn sinh học 

 Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện quy trình 

thăm khám, điều trị 

 Báo cáo tiến độ, công việc hàng ngày cho 

quản lý trực tiếp 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

VẬ  N HÀNH VẮT SỮA 
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- T 

 

 

 

 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Chăn nuôi 

 Siêng năng, sức khỏe tốt 

 Có khả năng quan sát chi tiết, có đạo đức tốt  

 Ưu tiên nam, có thể làm việc theo ca 

 

KỸ NĂNG/ KINH NGHIỆM 

 

 

 

 

 Tổng thu nhập: 6tr – 8tr 

 BHXH – YT-TN & BH tai nạn 24h  

 Cơm trưa: 25.000 đ/ngày làm việc 

 Hỗ trợ: 2 hộp sữa/ngày (20.000-25.000đ) 

 Thưởng lễ tết: 500.00 - 2.tr (Tặng sản phẩm) 

 Thưởng tháng 13, 14, du lịch, tiệc tất niên, 

sinh nhật, hiếu hỷ… 

 Có nhà ở (Ký túc xá) cho nhân viên ở xa 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 
 

 

 

 

 

 Triển khai thực hiện các quy trình chăn nuôi 

bò sữa tại Trang trại theo quy trình 

 Chăm sóc, điều trị bệnh cho bò theo phác đồ 

đưa ra bởi Bác sĩ thú y 

 Thăm khám định kỳ và xử lý các ca bệnh kịp 

thời, 

 Sử dụng thuốc điều trị và vắc xin như được 

hướng dẫn 

 Thực hiện các quy định về thú y và an toàn 

sinh học 

 Báo cáo tiến độ, công việc hàng ngày cho bác 

sĩ thú y & Quản lý trang trại 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

KỸ THUẬT TRANG TRẠI 
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 TN CĐ trở lên ngành Chăn nuôi/thú y/sinh học 

 Siêng năng, sức khỏe tốt 

 Có khả năng quan sát chi tiết, có đạo đức tốt  

 Ưu tiên nam, có thể làm việc theo ca 

 

KỸ NĂNG/ KINH NGHIỆM 

 

 

 

 
 Tổng thu nhập: 6tr – 8tr 

 BHXH – YT-TN & BH tai nạn 24h  

 Cơm trưa: 25.000 đ/ngày làm việc 

 Hỗ trợ: 2 hộp sữa/ngày (20.000-25.000đ) 

 Thưởng lễ tết: 500.00 - 2.tr (Tặng sản phẩm) 

 Thưởng tháng 13, 14, du lịch, tiệc tất niên, sinh 

nhật, hiếu hỷ… 

 Có nhà ở (Ký túc xá) cho nhân viên ở xa 

 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 
 
 
 
 
 
 
 

Kiểm tra DM các nguyên liệu thức ăn thô xanh hàng 

ngày  

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu lúc nhập kho 

Đánh giá thức ăn TMR theo các quy trình được hướng 

dẫn 

Kiểm tra tình trạng lưu kho của các nguyên liệu 

Lập và gửi báo cáo cho các bộ phận liên quan theo yêu 

cầu từ giám sát thức ăn 

Giám sát và kiểm tra hoạt động trộn, rải TMR tại trung 

tâm thức ăn và các trại 

Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc tuần và tháng, 

phối hợp với nhân viên QC trồng trọt đánh giá chất 

lượng cánh đồng 
 
 
 
 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

NHÂN VIÊN QC THỨC ĂN 
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 TN Đại Học trở lên ngành Chăn nuôi/ Thú y 

 Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương 

 Thành thạo Excel, phân tích, báo cáo… 

 Khả năng làm việc theo nhóm, tiếng anh tốt 

 

KỸ NĂNG/ KINH NGHIỆM 

 

 

 

 
 Tổng thu nhập: 10tr – 15tr 

 BHXH – YT-TN & BH tai nạn 24h  

 Cơm trưa: 25.000 đ/ngày làm việc 

 Hỗ trợ: 2 hộp sữa/ngày (20.000-25.000đ) 

 Thưởng lễ tết: 500.00 - 2.tr (Tặng sản phẩm) 

 Thưởng tháng 13, 14, du lịch, tiệc tất niên, sinh 

nhật, hiếu hỷ… 

 Có nhà ở (Ký túc xá) cho nhân viên ở xa 

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 

 

 

 

Chịu trách nhiệm bao quát và điều hành tất cả các hoạt 

động ở trung tâm thức ăn, để đảm bảo sự phát triển 

khỏe mạnh của đàn bò, bê 

Lập kế hoạch định kỳ và quản lý vật tư cho trung tâm 

thức ăn đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ 

Đào tạo và giám sát công nhân tại trung tâm thức ăn 

đảm bảo vận hành đúng quy trình 

Thiết lập quy trình vận hành của trung tâm thức ăn 

Thực hiện các công việc liên quan đến đặt hang, lên 

khẩu phần thức ăn theo nhóm 

Đảm bảo vận hành an toàn trong sản xuất 

Cung cấp thông tin về thức ăn cho các bộ phận 

Lên kế hoạch và triển khai công tác ủ chua cỏ, bắp 

Đảm bảo an toàn sinh học tại trung tâm thức ăn 

Thực hiện một số công việc khác trong khuôn khổ bộ 

phận theo sự phân công của Quản lý 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

GIÁM SÁT TRUNG TÂM THỨC ĂN 
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