
Công ty Cổ phần TAPIOTEK tuyển dụng các kỹ sư mới tốt 

nghiệp để tham gia chương trình đào tạo phát triển           

nguồn cán bộ quản lý kế cận 

  

Công ty Cổ phần TAPIOTEK – thành viên của Tập đoàn BAMBOO CAPITAL - là một trong 

các nhà sản xuất tinh bột biến tính hàng đầu Việt Nam đang có kế hoạch tuyển dụng các kỹ 

sư mới tốt nghiệp để tham gia chương trình đào tạo phát triển nguồn cán bộ quản lý kế cận, 

đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững cho tương lai. 

- Thu nhập tương xứng với năng lực công tác, có hỗ trợ nội trú cho các nhân sự xa nhà. 

- Có cơ hội phát triển chuyên môn, thường xuyên làm việc với đối tác lớn trong và ngoài nước. 

- Có cơ hội phát triển thành Trưởng các bộ phận, phòng ban trong 3-5 năm với các cá nhân 

xuất sắc. 

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN 

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành học liên quan đến hóa học, sinh học, công nghệ 

hóa/ sinh học và cơ điện thuộc các trường chuyên ngành kỹ thuật. 

- Có sức khỏe tốt, tuổi từ 23-30, có khả năng tư duy tốt và kết quả học tập tốt. 

- Biết sử dụng thành thạo máy vi tính. Ưu tiên biết ngoại ngữ (Anh/ Hoa) và các bạn ở Tỉnh 

Tây Ninh. 

 THÔNG TIN DỰ TUYỂN 

- Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh), Giấy khám sức khỏe 

trong vòng 6 tháng; Bản sao Hộ Khẩu, Bản sao CMND/ Thẻ căn cước; Bản sao bảng điểm 

Đại học và các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng), 02 tấm ảnh 3x4. 

- Vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ: 

+  Bộ phận Hành chính Nhân sự của Công ty Cổ phần TAPIOTEK. 

+ Địa chỉ: Tổ 7, Khu phố 4, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh hoặc 

qua email: van.nt@tapiotek.com. 

+ Di động: 0919204200 (Ms Vân). 
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