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NHÂN VIÊN SẢN XUẤT  

Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí 

Mô tả công việc:  

 Quản lý quy trình sản xuất dựa trên nguồn nhân lực, máy móc/thiết bị 

và nguồn nguyên vật liệu; 

 Phân tích dữ liệu sản xuất để đưa ra kế hoạch cải tiến quy trình; 

 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất;  

 Đào tạo các nội dung về quy trình vận hành cho trưởng ca và công nhân 

sản xuất. 

Yêu cầu công việc: 

 Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Thực phẩm, Công nghệ 
Thực phẩm; 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt; 

 Có kiến thức cơ bản về AutoCad; 

 Kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian và lên kế hoạch tốt; 

 Có kinh nghiệm thực tập tại vị trí liên quan là một lợi thế. 
 

Địa điểm làm việc: 

Công ty Ajinomoto Việt Nam – Nhà máy Long Thành (Khu công nghiệp 

Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai). 

 

KỸ SƯ SẢN XUẤT 

Số lượng tuyển dụng: 01 vị trí 

Mô tả công việc:  

 Phát triển quy trình bột và hạt trong thực phẩm (nghiền, trộn, tạo hạt, 

sấy khô, vận chuyển bột/hạt, lớp phủ); 

- Tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm; 

Thành lập từ năm 1991, Công ty Ajinomoto Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài và là 
thành viên của tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản. Với sứ mạng đóng góp cho sức khỏe và cuộc 
sống hạnh phúc của người Việt, Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn cố gắng mang đến cho người 
tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có chất lượng và tính an toàn cao. “Chúng tôi trân trọng 
tất cả giá trị của nhân viên có đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Ajinomoto và mong muốn 
trở thành nơi mà họ có thể trưởng thành và phát triển khả năng ở mức cao nhất”. Chào mừng 
các bạn đến với Công ty Chúng tôi và trở thành thành viên của gia đình Ajinomoto! 



- Lập kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra trong sản xuất thương 

mại; 

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố; 

 Phát triển quy trình cho quá trình nhũ tương trong thực phẩm (trộn, 

bơm, nhũ hóa, v.v.); 

 Thiết kế quy trình mới (sơ đồ và bố cục mới); 

 Cải thiện hiệu quả và năng suất cho quy trình hiện tại bằng cách áp 

dụng tự động hóa. 

Yêu cầu công việc: 

 Nam/ Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, Công 

nghệ thực phẩm, hoặc các chuyên ngành liên quan; 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt; 

 Có kiến thức về kỹ thuật cơ bản và các phương pháp chuyển đổi đơn 

vị; 

 Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề hiệu quả, kỹ năng giao tiếp 

tốt; 

Địa điểm làm việc: 

Công ty Ajinomoto Việt Nam – Nhà máy Long Thành (Khu công nghiệp 

Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai). 

 

KỸ SƯ NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM 

Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí 

Mô tả công việc:  

 Lên kế hoạch, thực hiện những thí nghiệm cần thiết để phát triển bao 

bì cho sản phẩm (tuân theo định hướng về hình ảnh của sản phẩm, 

quy định pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng của công ty); 

 Lên kế hoạch, kiểm soát tiến độ và phối hợp với những phòng ban liên 

quan trong việc phát triển sản phẩm mới; 

 Phát triển thiết kế, thông số chi tiết của chất liệu bao bì và đáp ứng 

nhu cầu của người tiêu dùng; 

 Phát triển quy trình đóng gói theo hướng sản xuất công nghiệp, tăng 

cường kỹ thuật vào quy trình sản xuất; 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng ban khác về các vấn đề liên quan đến 

chất lượng, sản xuất, và yêu cầu của khách hàng, v.v 

 

Yêu cầu công việc: 

 Nam/ Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, 

hoặc các chuyên ngành liên quan; 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt; 

 Có kiến thức về bao bì thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, và quy trình 

sản xuất; 



 Có khả năng phân tích, thuyết trình, giải quyết vấn đề hiệu quả, kỹ 

năng giao tiếp tốt; 

Địa điểm làm việc: 

Văn phòng đại diện công ty Ajinomoto tại TP. HCM: Số 6, Đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM. 

Chính sách phúc lợi: 

 Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật);  

 Được tham gia tất cả các loại Bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam và 

Bảo hiểm tại nạn con người; 

 Chính sách thưởng và phúc lợi cạnh tranh theo năng lực làm việc;  

 Có cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân; 

Nộp hồ sơ: 

 Gửi hồ sơ ứng tuyển qua địa chỉ e-mail: hr@ajinomoto.com.vn  

Hoặc liên hệ số điện thoại: (0251) 383 1289, số nội bộ: 346/368. 

 

 
 


