
 

 

Công ty TNHH TM DV XNK Trường An 

Công ty TNHH TM DV XNK Trường An chuyên cung cấp rau củ quả thực phẩm cho các khách 

hàng là siêu thị, trường học, bệnh viện, bếp nhà hàng khách sạn, suất ăn công nghiệp..... Đối tác 

của Trường An là những thương hiệu uy tín trong nước: Aeon, Lotte, Emart, Big C , Vinmart, 

Gigamall, Continential, Central Palace...Ngoài ra, Trường An còn cung cấp nông sản nguyên liệu 

cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu đi các nước 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng: Giám sát sản xuất Hình thức tuyển dụng: ☒ Toàn thời gian 

☐ Bán thời gian 

☐ Thực tập sinh 

☐ Thời vụ (……. tháng) 

Địa điểm làm việc: Chi nhánh : B69, DS10 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu 

Yêu cầu giới tính: Ưu tiên Nam Yêu cầu độ tuổi: Không quá 30 tuổi 

Mức lương: Thương lượng 

Số lượng: 02 

 

CÁC PHÚC LỢI  

- Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước 

- Có nhà ở cho công nhân viên 

- Thưởng hiệu suất 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Sắp xếp lịch làm việc của bộ phận sản xuất và lên kế hoạch sản xuất chi tiết.  

 -Tiếp nhận và xử lý các trường hợp thiếu hụt nguyên liệu sản xuất từ các nhóm sơ chế. Ghi nhận lại nguyên nhân nếu không đảm 

bảo định mức hao hụt theo qui định của công ty (tính chất mùa vụ/ hàng nhập không đảm bảo chất lượng/ thao tác NV chưa đúng) 

và làm việc với thu mua ca đêm để kịp thời bổ sung nguyên liệu. 

- Tiếp nhận và xử lý các trường hợp thiếu hụt nguyên liệu sản xuất từ các nhóm sơ chế. Ghi nhận lại nguyên nhân nếu không đảm 

bảo định mức hao hụt theo qui định của công ty (tính chất mùa vụ/ hàng nhập không đảm bảo chất lượng/ thao tác NV chưa đúng) 

và làm việc với thu mua ca đêm để kịp thời bổ sung nguyên liệu. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Làm ca 

- Sức khỏe tốt 

- Có khả năng tổ chức sắp xếp công việc 

- Giao tiếp tốt 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN 

 Hồ sơ ứng tuyển: CV, Bằng cấp đính kèm 

Cách thức nộp hồ sơ: Qua Email info@truonganfood.com 

Hạn nộp hồ sơ: 15.05.2020 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 Người liên hệ: Phòng nhân sự 

Địa chỉ liên hệ: B69, DS10 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

Email liên hệ: info@truonganfood.com 

Điện thoại liên hệ: 0939.379599 

 

 


