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CHUYÊN VIÊN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (THỜI VỤ 6 THÁNG) 

Mô tả công việc 

 Giúp thiết lập và giám sát các thí nghiệm nuôi tôm cá. 
 Bảo dưỡng hệ thống tuần hoàn nhằm duy trì các thông số chất lượng nước tối ưu và 

tình trạng sức khỏe của các loài nuôi. 
 Chăm sóc và nuôi dưỡng các loài thủy sản nước ngọt và biển. 
 Chuẩn bị chế độ ăn theo công thức. 
 Cung cấp hỗ trợ trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu, bao gồm lập kế hoạch, 

tổ chức, thực hiện và truyền đạt các nghiên cứu nghiên cứu 
 Chuẩn bị dung dịch và thuốc thử để sử dụng trong phòng thí nghiệm theo các phương 

pháp đã thiết lập. 
 Lưu giữ hồ sơ chi tiết, duy trì cơ sở dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật bao gồm 

các kết luận và khuyến nghị khi cần. 
 Phối hợp và thực hiện nhiều hoạt động độc lập và theo nhóm liên quan đến việc thu 

thập, phân tích, lập tài liệu và giải thích một số thông tin / kết quả 

Yêu cầu công việc 

 Tốt nghiệp đại học , Cao đẳng chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (* Ưu tiên sinh viên 
mới ra trường) 

 Trình độ tiếng Anh cơ bản 
 Có khả năng giao tiếp tốt & giải quyết vấn đề hiệu quả 
 Địa điểm làm việc: Trung tâm dinh dưỡng ứng dụng nuôi trồng thủy sản BIOMIN 

(ACAN) - Đường số 11, Đại Học Nông Lâm, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM 

Quyền lợi được hưởng 

 Full các chế độ theo tiêu chuẩn nhà nước 
 Tham gia các thương trình đào tạo tại công ty 
 Cơ hội làm việc Full-time tại Công ty sau 6 tháng thời vụ 
 Liên hệ: Ms. Thuy NGUYEN NGOC DIEM (Thuy.Nguyen-Ngoc-Diem@dsm.com) hoặc    

Ms. Đan (Dan.Bui-Chau-Truc@dsm.com), sđt:  0399644473 

 

  

    

 

 
 


