L'ANGFARM được đầu tư 100% bởi công ty TNHH Quảng Thái. Đây là
một doanh nghiệp được thành lập tại Đà Lạt vào năm 1995 với 100%
vốn tư nhân. L’ANGFARM hiện đang là một trong những thương hiệu
dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và dịch vụ nông sản thực phẩm
chế biến Đà Lạt, L’ANGFARM hiện tại đang hoạt động 1 cụm nhà máy
sản xuất đóng gói và hai mô hình dịch vụ bán lẻ L’ANGFARM Store và
L’ANGFARM Buffet với hơn 20 cửa hàng.
Chúng tôi tin rằng, con người luôn là yếu tố tiên quyết trong sự phát triển của mọi công ty.
Vì lẽ đó, L’ANGFARM luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển khả
năng con người thông qua việc tạo điều kiện học tập và môi trường làm việc tốt nhất có thể
cho nhân viên.

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI TRÀ
THÔNG TIN CÔNG VIỆC
• Số lượng tuyển dụng: 01
• Thời gian làm việc xoay ca: từ thứ hai tới thứ bảy (nghỉ chủ nhật và ngày lễ
theo thông báo của công ty)
Ca sáng: 06:00 - 14:00
Ca tối:
14:00 - 22:00
• Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ,
Phường 5, TP. Đà Lạt
• Mức lương: 4,500,000 – 6,000,000

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Quản lý toàn bộ nhân sự, chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của toàn bộ
phận đóng gói trà.
• Kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị
• Phổ biến, phân công công việc và điểm danh đầu giờ với các tổ viên
• Kiểm tra và nhận nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất
• Thực hiện và kiểm tra các công đoạn trong quá trình chế biến
• Theo dõi việc thực hiện các hướng dẫn, qui trình, qui định của các tổ viên
• Ghi nhận và nộp báo cáo sản lượng sản phẩm hàng ngày cho Quản đốc.
• Kiểm tra vệ sinh khu vực làm việc
• Kiểm tra vệ sinh và tình trạng máy móc, dụng cụ, vật dụng làm việc trong
ngày.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
•
•
•
•
•
•
•

Tuổi: 22 – 40
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm trong công việc ít nhất 2 năm
Phải am hiểu về quy trình sản xuất, chế biến
Biết bố trí và sắp xếp công việc
Nhiệt tình, năng nổ trong công việc
Có sức khỏe tốt, không bị mắc bệnh truyền nhiễm ...

QUYỀN LỢI
•
•
•
•
•

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Các khoảng thưởng hiệu quả làm việc tháng, thưởng lễ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến theo khả năng làm việc
Có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân

HỒ SƠ
•
•
•
•
•
•
•
•

03 hình 3x4 và 03 hình 4x6
Đơn xin việc
Sơ yếu lý lịch công chứng
CMND, bản sao công chứng
Sổ hộ khẩu hoặc số thường trú, bản sao công chứng
Giấy khám sức khoẻ
CV (Hồ sơ năng lực), tóm tắt quá trình học tập, làm việc
Các bằng cấp liên quan, bản sao công chứng
Lưu ý: Hồ sơ ứng tuyển có thể nộp bản photo trước, các giấy tờ công chứng
có thể bổ sung sau nếu trúng tuyển

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
• Nộp hồ sơ trực tiếp tại cửa hàng L’ANGFARM Nam Kỳ: 1G Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường 1, Đà Lạt (Bìa hồ sơ ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Trưởng bộ phận
Đóng gói trà”)
• Hoặc gửi email CV tới địa chỉ: tuyendung@langfarmdalat.com
• Người phụ trách tuyển dụng: Trâm (Mrs.) 0931.441.995
• Hạn chót nhận hồ sơ: 31/01/2018

