
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC R.E.P 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 0108-2019/CV-REP              TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2019 

Về việc: tuyển dụng nhân viên kinh doanh 

 
 

Kính gửi: Quý Nhà trường 
 

Hiện nay công ty chúng tôi đang cần tuyển số lượng Nhân viên VI SINH thông tin như sau: 

1/ Thông tin về đơn vị tuyển dụng: 

- Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P 

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 

- Địa chỉ: 10 đường 8, Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM 

- Điện thoại: 028 3746 2105                                    Fax: 028 3746 2171 

- Địa chỉ email: nhansu@repbiotech.com                    Web: www.repbiotech.com             

2/ Nội dung yêu cầu tuyển dụng: 

CHỨC DANH 

CÔNG VIỆC 

SỐ 

LƯỢNG  

CHUYÊN 

NGÀNH  

ĐIỀU KIỆN 

1. Nhân viên vi 

sinh 
1 nam 

Công nghệ 

sinh học  

(vi sinh) 

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên ngành công nghệ sinh học 

(chuyên ngành VI SINH). 

- Kinh nghiệm: > 06 tháng làm việc trong phòng thí 

nghiệm/ sản xuất PROBIOTIC. 

- Yêu cầu khác: Sử dụng được các thiết bị trong phòng 

thí nghiệm: nồi hấp, tủ cấy, máy lắc, máy đo PH.  Biết 

pha hóa chất, môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

      

      * Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày. Nghỉ 02 ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật/tháng 

      * Thời gian thử việc: 01 tháng.   Mức lương chính thức: 6-8 triệu 

* Chế độ: bảo hiểm tai nạn 24/24, chế độ HĐLĐ, BHXH, phép năm, du lịch hàng năm.  

* Địa điểm làm việc: 10, đường 8, P. Long Trường, Q9, TPHCM. 

 

3/ Liên hệ nộp hồ sơ và phỏng vấn: 

- Hồ sơ gồm: 02 CMND chứng thực, 03 ảnh 3*4, 01 sơ yếu lý lịch, 01 giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, 

01 bằng cấp chứng thực. 

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại Công ty CP Công nghệ Sinh học R.E.P theo thông tin như sau:  

- Hạn cuối nộp hồ sơ:  ngày 10/08/2019 

      - Liên hệ: Ms Linh.               Điện thoại: 0971 546 339     Email: nhansu@repbiotech.com 

 

http://www.repbiotech.com/
mailto:nhansu@repbiotech.com

