Kính gửi Khoa Lâm Nghiệp – Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM,
Chúng tôi là Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Xuất khẩu Uni. Hiện chúng tôi đang có nhu
cầu tuyển dụng 02 Kĩ sư giám sát trồng rừng với mô tả công việc như bên dưới.
Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Khoa để công ty có thể tìm được các bạn
ứng viên đạt chất lượng từ trường.
Chúng tôi xin đính kèm website công ty để trường tham khảo: https://uniexport.vn/
Yêu cầu công việc
1. Học vấn:
Đại học các chuyên ngành liên quan Trồng trọt, Nông học, Lâm sinh, Khuyến nông, Phát
triển nông thôn
2. Kinh nghiệm:
- Dưới 1 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên chưa có gia đình
- Giới tính: Nam
3. Kiến thức chuyên môn:
- Vững kiến thức chuyên môn về lâm sinh, thời gian khai thác, quy định bền vững.
- Giám sát trồng và khai thác rừng của các nhóm hộ trồng rừng tham gia vào chương trình
quản lý rừng trồng FSC.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các chứng chỉ FSC, PEFC, SBP,…
4. Kỹ năng:
- Có kỹ năng thiết lập quy trình, phân công tổ chức và kiểm soát công việc
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Microsoft
5. Yêu cầu khác:
- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Có thể đi công tác
6. Mức lương thỏa thuận
Thanks and Best Regards,
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