
L'ANGFARM được đầu tư 100% bởi công ty TNHH Quảng Thái. Đây là một 

doanh nghiệp được thành lập tại Đà Lạt vào năm 1995 với 100% vốn tư 

nhân. L’ANGFARM hiện đang là một trong những thương hiệu dẫn đầu 

trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và dịch vụ nông sản thực phẩm chế biến 

Đà Lạt, L’ANGFARM hiện tại đang hoạt động 1 cụm nhà máy sản xuất 

đóng gói và hai mô hình dịch vụ bán lẻ L’ANGFARM Store và L’ANGFARM 

Buffet với hơn 20 cửa hàng.  
 

Chúng tôi tin rằng, con người luôn là yếu tố tiên quyết trong sự phát triển của mọi công ty. 

Vì lẽ đó, L’ANGFARM luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển khả năng 

con người thông qua việc tạo điều kiện học tập và môi trường làm việc tốt nhất có thể cho 

nhân viên.  

NHÂN VIÊN TÀI XẾ TUYẾN TỈNH 
THÔNG TIN CÔNG VIỆC  

• Số lượng tuyển dụng: 01 

• Thời gian làm việc: Giờ hành chính: Từ thứ hai tới thứ bảy (07:30 - 11:30 & 

13:00 - 17:00), nghỉ chủ nhật và ngày lễ theo thông báo của công ty. 

• Nơi làm việc: Trụ sở chính tại nhà máy Cam Ly, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, 

TP. Đà Lạt. 

• Mức lương: 6,000,000 – 8,000,000 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
• Vận chuyển hàng hóa theo lịch phân công của Trưởng bộ phận 

• Kiểm tra xe đảm bảo an tòan trước khi di chuyển 

• Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn giao thông. 

• Kiểm tra hàng hoá, chứng từ, sau đó ký vào phiếu xuất 

• Trong quá trình vận chuyển giao nhận, mang – vác hàng hoá cẩn thận tránh bị 

hư hỏng v.v. 

• Giao đầy đủ hàng hoá, chứng từ cho người nhận, sau đó yêu cầu ký tên vào 

phiếu giao hàng. 

• Thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan đảm bảo hàng hoá, chứng từ 

được giao đầy đủ, đúng thời hạn 

• Chịu hoàn toàn trách nhiệm về hàng hoá từ khi nhận cho đến khi giao trừ 

trường hợp bất khả kháng 

• Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sạch sẽ, kiểm định xe theo định kỳ. 



• Các công việc khác do quản lý sắp xếp 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 
• Tuổi: 22 – 40 

• Giới tính: Nam 

• Tốt nghiệp tối thiểu: Tốt nghiệp THPT trở lên 

• Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giao nhận hàng hoá đường dài 

• Có bằng lái hạng C 

• Có thể làm việc ngoài giờ và ngày lễ khi được yêu cầu (Có phụ cấp lương) 

• Chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực và cẩn thận trong công việc 

• Sức khoẻ tốt 

QUYỀN LỢI   
• Đóng BHXH theo quy định của pháp luật 

• Các khoảng thưởng hiệu quả làm việc tháng, thưởng lễ 

• Công việc ổn định, có thể gắn bó lâu dài 

HỒ SƠ   
• Đơn xin việc dán hình công chứng 

• Sơ yếu lý lịch dán hình công chứng  

• 2 CMND, bản sao công chứng  

• 2 bằng lái xe, bản sao công chứng 

• Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nếu ở trọ), bản sao công chứng  

• Giấy khai sinh, bản sao công chứng 

• Giấy khám sức khoẻ lái xe bản chính 

• CV (Hồ sơ năng lực), tóm tắt quá trình học tập, làm việc  

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN   
• Nộp hồ sơ trực tiếp tại cửa hàng L’ANGFARM Trương Công Định, 67 Trương 

Công Định, Phường 1, Đà Lạt (Bìa hồ sơ ghi rõ “Ứng tuyển vị trí nhân viên tài 

xế tuyến tỉnh”)   

• Nộp hồ sơ online tại đường link: https://goo.gl/forms/3HOytFvPgik1LtIw1 

• Hoặc gửi email CV tới địa chỉ: tuyendung@langfarm.com 

• Người phụ trách tuyển dụng: Uyên (Ms.) 0357.971.514 

• Hạn chót nhận hồ sơ: Tới khi tuyển được người 

 

https://goo.gl/forms/3HOytFvPgik1LtIw1

