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Bình Định, ngày  13 tháng  01 năm 2021. 

 
 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư xin gửi lời chào trân trọng đến 

Quý Thầy, Cô Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư hoạt động trong lĩnh vực: chăn nuôi và sản 

xuất giống gia cầm.  

Nhằm giúp sinh viên nắm thông tin và có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp; đồng thời 

Công ty có thể lựa chọn được những ứng viên phù hợp, Ban Lãnh đạo Công ty kính đề xuất 

Ban Giám hiệu trường thông tin đến toàn bộ sinh viên về nhu cầu tuyển dụng của Công ty: 

1.Số lượng tuyển dụng: 10 nhân sự 

2.Nơi làm việc: Nhà máy ấp & trại chăn nuôi của công ty  

3. Yêu cầu: 

 -Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện. 

 - Chịu khó, cẩn thận và có trách nhiệm 

4. Quyền lợi: 

 - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và khuyến khích sự sáng tạo. 

 - Có cơ hội thăng tiến trong công việc. 

 -Ngoài chế độ chính sách như luật quy định, công ty còn có các chính sách đãi ngộ 

tương ứng với năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. 

5. Hình thức ứng tuyển: 

 -Người liên hệ:  Nguyễn Hà Ly 

 - Số điện thoại: 0973 468 679 

 - Email: nguyenhaly6186@gmail.com 

6.Thông tin tham khảo về Công ty: https://minhdu.com.vn. 

Kính nhờ Nhà trường hỗ trợ gửi thông tin đến những sinh viên đang có nhu cầu việc 

làm. 

Kính chúc Quý Lãnh đạo và Quý Thầy, Cô sức khỏe và thành công. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

-Như kính gửi; 

-Phòng nhân sự công ty. 
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