
STT
Tên tổ chức/cá nhân

tuyển dụng
Địa chỉ Số lượng

Giới

tính
Độ tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

1
Công ty TNHH MTV 

PINETREE

Ấp Trà Ban 

1, xã Châu 

Hưng A, 

huyện Vĩnh 

Lợi

500 Nam, nữ 18 - 38
Công nhân 

may

Không yêu 

cầu

Từ 6 - 9 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và may hàng sẵn (Trừ trang phục). 

Công việc: Nhận yêu cầu may một công đoạn cụ thể từ tổ trưởng 

chuyền, tìm hiểu kỹ các yêu cầu kỹ thuật cần phải đáp ứng, thực 

hiện việc may công đoạn theo yêu cầu - đáp ứng tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định, thực hiện việc chỉnh sửa công đoạn đã may theo 

yêu cầu từ tổ trưởng chuyền. Quyền lợi; Môi trường làm việc năng 

động, khám sức khỏe định kỳ, cấp phát thuốc miễn phí, bao cơm 

trưa, thưởng lương tháng 13, nghỉ phép năm, lễ tết,... Ưu tiên: 

Người có kinh nghiệm. Có đào tạo tay nghề cho những người chưa 

có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Theo ca; 08 giờ/ca nghỉ ngày 

Chủ nhật. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công ty.

2
Nhà Phân phối Trần 

Phong

TT. Châu 

Hưng, huyện 

Vĩnh Lợi

2 Nam, nữ 18 - 35
Nhân viên Thị 

trường
12/12

Từ 10 - 15 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Bán sỉ, lẻ sữa Vinamilk. Công việc: Bán hàng 

sản phẩm cho công ty, quản lý, khai thác khách hàng cũ. Phát triển 

khách hàng mới. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, 

khách hàng, thị trường. Tiến hành theo dõi, thu hồi tiền bán hàng 

theo quy định của công ty. Tham gia các ý kiến xây dựng chiến 

lược kinh doanh cho Trưởng bộ phận. Yêu cầu: Chịu khó, siêng 

năng. Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng. Thời gian làm việc: 7h00' 

- 17h00' nghỉ ngày Chủ nhật. 

3
Công ty TNHH SX và 

TM Trúc Anh

Xã Vĩnh 

Trạch, TP. 

Bạc Liêu

2 Nam, nữ 20 - 35
Nhân viên 

quản trị mạng
ĐH CNTT Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: Đông trùng hạ thảo và các sản phẩm chức 

năng bảo vệ sức khỏe, sản xuất giống tôm thẻ, chế biến sinh học sử 

dụng trong nuôi trồng thủy sản,…Công việc: Xử lý sự cố mạng nội 

bộ, kiểm duyệt website, cài đặt máy tính. Ưu tiên: Người có kinh 

nghiệm. Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Được tham gia đầy đủ các 

chế độ bảo hiểm của Công ty.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẠC LIÊU

             TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

DANH SÁCH VIỆC LÀM TRỐNG TRONG TỈNH
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STT
Tên tổ chức/cá nhân

tuyển dụng
Địa chỉ Số lượng

Giới

tính
Độ tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

4

Văn phòng đại diện-

Công ty IVANO Việt 

Nam

Phường 1, 

TP. Bạc Liêu
20 Nam 18 - 45

Nhân viên 

kinh doanh
9/12

Từ 8 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Nước sơn. Công việc: Bán hàng sản phẩm 

cho công ty, quản lý, khai thác khách hàng cũ. Phát triển khách 

hàng mới. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, khách 

hàng, thị trường. Tiến hành theo dõi, thu hồi tiền bán hàng theo quy 

định của công ty. Tham gia các ý kiến xây dựng chiến lược kinh 

doanh cho Trưởng bộ phận. Yêu cầu: Chịu khó, siêng năng. Ưu 

tiên: Có kinh nghiệm bán hàng. Thời gian làm việc: 7h00' - 17h00' 

nghỉ ngày Chủ nhật. 

50 18 - 45
Công nhân chế 

biến

Không yêu 

cầu

Từ 5 - 8 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến xuất khẩu tôm. Công việc: Rửa 

sạch, lột vỏ, rút chỉ, xẻ bướm, xẻ lưng, cắt khúc trụng/luộc, phân 

cỡ, lăn bột,…Thời gian làm việc: Theo ca; 08 giờ/ca. Có chỗ ở cho 

công nhân. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công 

ty.

2 20 - 40
Nhân viên Kế 

toán Thống kê

Trung cấp Kế 

toán trở lên

Từ 6 - 8 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến xuất khẩu tôm. Công việc: Thống 

kê xuất - nhập hàng hóa trong kho và lập báo cáo cho Trưởng, Phó 

phòng kế hoạch gồm; Kiểm tra thống kê số lượng nguyên liệu hàng 

hóa bán thành phẩm, tổng hợp, theo dõi đối chiếu số lượng xuất, 

nhập hàng hóa hàng ngày và định kỳ, báo cáo công việc cho quản 

lý trực tiếp và trưởng bộ phận, ghi nhận số liệu thống kê bán thành 

phẩm, từ đó tổng hợp những số liệu thống kê đã hoàn chỉnh làm 

bằng chứng từ cụ thể hoặc các hóa đơn giá trị gia tăng,... Thời gian 

làm việc: Theo ca; 08 giờ/ca. Có chỗ ở cho nhân viên. Được tham 

gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công ty.

6
Công ty TNHH MTV 

Phú Toàn Gia

Phường 3, 

TP. Bạc Liêu
30 Nam, nữ 21 - 50

Chuyên viên 

tư vấn bảo 

hiểm

Trung cấp 

các ngành

Từ 10 - 15 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Bán bảo hiểm nhân thọ PRUDENTIAL. 

Công việc: Gặp và chia sẻ sản phẩm đến khách hàng, dự các khóa 

đào tạo nâng cao kỹ năng để tư vấn cho khách hàng tốt hơn. Ưu 

tiên: có kinh nghiệm tư vấn bán hàng. Thời gian làm việc: chủ động 

về thời gian.

5
Công ty Cổ phần Chế 

biến XK Tôm Việt

Xã Vĩnh 

Trạch, TP. 

Bạc Liêu

Nam, nữ
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STT
Tên tổ chức/cá nhân

tuyển dụng
Địa chỉ Số lượng

Giới

tính
Độ tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

7
Cửa hàng Phước 

Hưng

Phường 3, 

TP. Bạc Liêu
2 Nam 18 - 45

Nhân viên bán 

hàng
Biết đọc, viết

Từ 5,5 

triệu/tháng trở 

lên (bao cơm 

trưa)

Lĩnh vực kinh doanh: Kim khí, nước sơn,..Công việc: Đóng gói 

hàng, giao hàng bằng xe máy, bán hàng tại cửa hàng. Thời gian làm 

việc: 7h40' - 18h30'. 

5 21 - 28 
Tư vấn bán 

hàng

Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán xe tải, xe ôtô,…Công việc: Trao 

đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: Có ngoại hình, ăn nói lưu loát, 

nhanh nhẹn. Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Được tham gia đầy đủ 

các chế độ bảo hiểm của Công ty.

3 22 - 40
Chuyên viên 

Marketing

Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán xe tải, xe ôtô,…Công việc: Trao 

đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: Có ngoại hình, ăn nói lưu loát, 

nhanh nhẹn. Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Được tham gia đầy đủ 

các chế độ bảo hiểm của Công ty.

9
Trung tâm thủy sản 

số 1

Phường 3, 

TP. Bạc Liêu
1 Nam, nữ 20 - 35

Nhân viên Thị 

trường

Trung cấp 

các ngành trở 

lên

Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: Thuốc thủy sản, vật tư thủy sản. Công việc: 

Giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng tiềm năng, chăm sóc 

khách hàng cũ. Yêu cầu: Có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: 

Không ràng buộc. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của 

Công ty.

4 Nam
Kỹ sư thủy 

sản, xây dựng

Đại học 

chuyên ngành 

thủy sản, 

bệnh học 

thủy sản

Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: Nuôi tôm thương phẩm. Công việc: Trao đổi 

cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: Có kỹ năng làm việc nhóm và làm 

việc độc lập. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy. Thời 

gian làm việc: 08h/ngày. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo 

hiểm của Công ty. 

20 Nam, nữ
Công nhân 

nuôi tôm
9/12

Từ 10 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Nuôi tôm thương phẩm. Công việc: Trao đổi 

cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: Có kỹ năng làm việc nhóm và làm 

việc độc lập. Ưu tiên: Có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Thỏa 

thuận (bao, ăn, ở). Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của 

Công ty. 

10

Khu Dân Cư 

Tràng An, 

Phường 7, 

TP. Bạc Liêu

22 - 35

8

Công ty cổ phần VN 

Shimp

Phường 8, 

TP. Bạc Liêu
Nam, nữ

Chi nhánh công ty cổ 

phần ôtô Trường Hải

Trung cấp 

QTKD trở lên

Từ 6 - 8 

triệu/tháng trở 

lên
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STT
Tên tổ chức/cá nhân

tuyển dụng
Địa chỉ Số lượng

Giới

tính
Độ tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

11

Công ty chế biến xuất 

nhập khẩu Trang 

Khanh

Phường 5, 

TP. Bạc Liêu
10 Nam, nữ 18 - 45

Công nhân lột 

tôm

Không yêu 

cầu

Từ 6 - 7 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Xuất khẩu tôm thủy sản. Công việc: Thực 

hiện công đoạn sơ chế tôm theo công đoạn. Yêu cầu: Chịu khó. 

Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Được tham gia đầy đủ các chế độ 

bảo hiểm của Công ty.

12
Công ty cổ phần Việt 

Úc Nhà Mát

Ấp Giồng 

Nhãn, xã 

Hiệp Thành, 

TP. Bạc Liêu 

1 Nam
Dưới 40 

tuổi

Nhân viên bảo 

trì điện

Trung cấp/ 

Cao đẳng 

ngành điện 

trở lên

Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: Nuôi tôm thương phẩm. Công việc: Thi công, 

lắp đặt hệ thống điện, khí, nước. Kiểm tra tủ ATS, tủ bù,… Yêu 

cầu: Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Ưu tiên: Có 

kinh nghiệm làm việc tại nhà máy. Thời gian làm việc: Thỏa thuận. 

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công ty. Địa điểm 

làm việc tại các huyện; Vĩnh Lợi, Hòa Bình,... tỉnh Bạc Liêu.

13
Gara sửa chữa xe 

ôtô Hùng Vương

Ấp Cái Dầy, 

TT. Châu 

Hưng, huyện 

Vĩnh Lợi

1 Nam

Từ 40 

tuổi trở 

lại

Nhân viên Hàn 

đồng xe ôtô

Bằng nghề 

bậc 3/4
Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: Khắc phục sửa chữa, thay thế phụ tùng, trùng 

tu xe cũ thành xe mới,... Công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

Yêu cầu: Chịu khó, có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Thỏa 

thuận, nghỉ ngày Chủ nhật. 

14

Công ty TNHH nhà 

máy thủy sản Việt - 

Úc Bạc Liêu

Ấp Giồng 

Nhãn, xã 

Hiệp Thành, 

TP. Bạc Liêu 

1 Nam
Dưới 40 

tuổi

Nhân viên kế 

toán

Đại học kế 

toán

Từ 5 - 10 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Nuôi tôm thương phẩm. Công việc: Kiểm tra 

tính hợp lý của chứng từ và các công việc khác có liên quan đến 

công việc kế toán,… Yêu cầu: Có kỹ năng làm việc nhóm và làm 

việc độc lập. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy. Thời 

gian làm việc: 08h'00/ngày. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo 

hiểm của Công ty. Địa điểm làm việc tại các huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu.

15
Công ty cổ phần 

dược phẩm Phanam

Phường 12, 

Quận 10, TP. 

HCM

1 Nam
20 trở 

lên

Nhân viên 

dịch vụ phát 

triển

Trung cấp 

Dược

Từ 10 - 20 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác dùng cho gia đình. 

Công việc: Vừa giao hàng, giới thiệu sản phẩm thuốc thương hiệu 

Phanam đến các cửa hàng thuốc tây tại tỉnh Bạc Liêu. Ưu tiên: 

Người có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Chủ động, nghỉ ngày 

Chủ nhật, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của công ty . 

Địa điểm làm việc: Tỉnh Bạc Liêu
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STT
Tên tổ chức/cá nhân

tuyển dụng
Địa chỉ Số lượng

Giới

tính
Độ tuổi

Vị trí 

công việc
Trình độ  Thu nhập

Mô tả công việc 

và các chế độ chính sách

16
Cửa hàng Phụ Tùng 

Xe máy Minh

Phường 3, 

TP. Bạc Liêu
1 Nam 18 - 30

Nhân viên bán 

hàng
7/12

Từ 5 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Bán sỉ, lẻ phụ tùng xe MôTô. Công việc: 

Đứng bán hàng tại cửa hàng, phân loại, sắp xếp phụ tùng lên 

kệ,…Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Nghỉ 01 ngày trong tháng.

17
Cơ sở yến sào cao cấp 

Hùng Nhi

Xã Vĩnh 

Trạch, TP. 

Bạc Liêu

10 Nam, nữ
Dưới 30 

tuổi

Công nhân 

nhặt lông yến
Biết đọc, viết

Từ 5 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán tổ yến. Công việc: Nhặt, sơ chế và 

làm sạch tổ yến. Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong nghề. Thời gian 

làm việc: Thỏa thuận. 

18

Công ty TNHH MTV 

thiết bị PCCC Bình 

Sơn

Phường 1, 

TP. Bạc Liêu
2 Nam 18 - 35

Nhân viên kỹ 

thuật điện, 

nước

Trung cấp 

ngành điện

Từ 5 - 10 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

Công việc: Thi công hệ thống điện, nước và hệ thống báo cháy. Ưu 

tiên: Có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Thỏa thuận. Được tham 

gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công ty. 

19
Công ty CP thương 

nghiệp Cà Mau

KCN Trà 

Kha, Phường 

8, TP. Bạc 

Liêu

1 Nam, nữ 21 - 35
Nhân viên kế 

toán

Đại học kế 

toán

Từ 5 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Công 

việc: Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của 

công ty. Ưu tiên: Người có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: 08 

giờ/ngày nghỉ ngày Chủ nhật. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo 

hiểm của Công ty.

20

Công ty cổ phần Viễn 

thông FPT chi nhánh 

Bạc Liêu

Phường 7, 

TP. Bạc Liêu
20 Nam 19 - 35

Nhân viên kỹ 

thuật triển khai 

bảo trì

Cao đẳng/Đại 

học điện tử 

viễn thông

Từ 8 - 15 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ viễn 

thông, giáo dục,…Công việc: Triển khai bảo trì đường truyền 

internet cáp quang, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố đường 

truyền mạng,…Ưu tiên: Có kinh nghiệm. Thời gian làm việc: Thỏa 

Thuận. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm của Công ty.
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Cơ sở sản xuất Inox  

Hồng Thạnh

Phường 5, 

TP. Bạc Liêu
1 Nam 18 - 25

Công nhân sản 

xuất, gia công 

Inox 

Cao đẳng/Đại 

học cơ khí

Từ 5 - 10 

triệu/tháng trở 

lên

Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán Inox, hoàn thiện sản phẩm bằng 

Inox. Công việc: Phụ việc trong nhà xưởng, buôn bán các sản phẩm 

Inox. Yêu cầu: Chịu khó, có tinh thần cầu tiến. Thời gian làm việc: 

08h00'/ngày.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 89/4, đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.6252115

Trang 5


