
CÔNG TY TNHH ADC 
Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón 

KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ 
  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Do nhu cầu về nhân sự Nhà máy Phân bón thông báo về việc cần tuyển dụng vị trí sau:  

NHÂN VIÊN KCS, KIỂM NGHIỆM 

 
Mô tả công việc:  
 

- Lấy mẫu nguyên phụ liệu, mỗi lô nguyên liệu về thì tiến hành lấy mẫu theo hướng 
dẫn, kiểm tra cảm quan tổng thể lô hàng và báo lại cho người quản lý. 

- Giám sát dây chuyền sản xuất và lấy mẫu thành phẩm  
- Giám sát dây chuyền sản xuất, kịp thời xử lý nhanh chóng các sản phẩm không phù 

hợp trong khả năng cho phép. 
- Lấy mẫu thành phẩm trong quá trình sản xuất theo hướng dẫn. 
- Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất trong ngày cho Trưởng, Phó phòng. Xin ý kiến 

xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình làm việc. 

Yêu cầu tuyển dụng: 

- Đại học chuyên ngành Hóa, ngành liên quan đến hóa chất,… 
- Giới tính Nam 
- Tuổi từ: 20-40 tuổi 
- Siêng năng, chịu học hỏi,.. 

Quyền lợi: 

- Làm việc trong VP, Xưởng sản xuất, kho, ngoài trời 
- Sinh viên mới tốt nghiệp được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp. 
- Học hỏi nhiều kiến thức chuyên ngành 
- Được ký hợp đồng lâu dài với công ty 
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo luật định, và hưởng các phụ cấp khác 

(Trao đổi rõ khi phỏng vấn). 

Mức lương: 5.600.000 – 7.000.000 

Thời gian làm việc: Làm theo ca mỗi ca 8 tiếng 

Nơi nhận hồ sơ:  

Gửi cv qua mail: lytanthanh@adcvn.vn 

Phòng: Phòng Nhân Sự  

Địa chỉ: Nhà máy Phân bón – KV Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Quận Ô Môn, 
TP Cần Thơ. 

SĐT: 02922.223557 (Liên hệ giờ hành chính). 

Trân trọng./. 


