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“
1. NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện các công việc cắt cấy cây mô trong phòng thí nghiệm
theo quy chuẩn của công ty và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Cẩn thận, tỉ mỉ.
• Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
• Có tính bảo mật cao.
• Nhiệt tình, có trách nhiệm. 
• Sức khỏe tốt, có thể tăng ca vào mùa cao điểm.

QUYỀN LỢI
• Thu nhập từ 6-10 triệu (theo năng lực)
• Được đào tạo nghề theo tiêu chuẩn kỹ thuật từ chuyên gia 

nước ngoài.
• Cơ hội thăng tiến theo định hướng và năng lực bản thân.
• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sinh nhật, hiếu hỷ...
• Lương tháng 13, thưởng lễ tết và các dịp lễ trong công ty.
• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe và ăn tối (nếu tăng ca).



2. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU 
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hoàn thiện quy trình kỹ thuật của các bộ giống hiện có; ứng

dụng kỹ thuật - nghiên cứu giải pháp nhân giống và quy trình
sản xuất các giống cây mới. 

• Tham gia các công việc sản xuất khác như cấy mô, soi mô,…

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học
• Ưu tiên sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc luận án 

tốt nghiệp.
• Đam mê nghiên cứu và làm việc trong phòng thí nghiệm.
• Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
• Kỷ luật, tuân thủ quy trình và bảo mật thông tin.  

QUYỀN LỢI:
• Làm việc với chuyên gia nước ngoài, được bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên sâu phục vụ công việc.
• Lương thưởng cạnh tranh và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác. 4



MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Nhập liệu từ các nguồn (nhật ký nhân viên, sổ xuất nhập 

cây/môi trường,...)
• Xử  lý số liệu, làm báo cáo. 
• Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Yêu thích làm việc với các con số.
• Nhanh nhẹn, cẩn thận.
• Thành thạo tin học văn phòng. 

QUYỀN LỢI:
• Thu nhập: 6-8 triệu (tùy vào năng lực, kinh nghiệm)
• Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.
• Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
• Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
• Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe.
• Tham gia đầy đủ Bảo hiểm và phụ cấp theo Luật. 

3. NHÂN VIÊN SỐ LIỆU
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4. NHÂN VIÊN VƯỜN ƯƠM
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chăm sóc cây trong vườn ươm (làm vỉ, trồng cây, vận chuyển 

cây, tưới nước, phun thuốc,...)
- Phối hợp bộ phận Kinh doanh đóng hàng cho khách.
- Thực hiện các yêu cầu kỹ thuật từ quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, sức khỏe tốt, có thể tăng ca vào mùa cao điểm.
• Nhiệt tình, có trách nhiệm. 
• Ưu tiên ứng viên gắn bó lâu dài.

QUYỀN LỢI
• Thu nhập từ 6tr5 - 8 triệu (theo năng lực)
• Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
• Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe.
• Tham gia đầy đủ Bảo hiểm và phụ cấp theo Luật. 
• 12 ngày phép năm.



5. QUẢN LÝ VƯỜN ƯƠM
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của vườn ươm.
- Làm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, sức khỏe tốt, chịu khó.
• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Trung thật, có trách nhiệm trong công việc.

QUYỀN LỢI
• Lương thương lượng.
• Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công 

việc, sinh nhật, hiếu hỷ,...
• Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
• Phụ cấp cơm trưa, xăng xe.
• Tham gia đầy đủ Bảo hiểm và phụ cấp theo Luật. 
• 12 ngày phép năm.



“
 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 

7H30 – 16H (nghỉ chủ nhật hàng tuần)

 ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

49 Sào Nam – P.11 – Đà Lạt 
(vòng xoay trại mát – vào cổng khu phố văn hóa Sào Nam)
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🌍 49 Sào Nam, P.11, Đà Lạt

☎ 02633 826 930

📧 tuyendunghivico@gmail.com

🌐 hivico.vn

Công ty Công nghệ Sinh học Hivico
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