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KỸ SƯ LÊN MEN & KỸ SƯ TINH CHẾ 

Mô tả công việc: 

• Thiết kế và thực hiện thí nghiệm/ thử nghiệm, và tiến hành cải tiến các phương pháp nghiên 

cứu trong thí nghiệm; 

• Lập bảng cân đối vật liệu, và lên kế hoạch thử nghiệm trong nhà máy; 

• Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai dự án nghiên cứu sản phẩm; 

• Hỗ trợ các công việc liên quan khác. 

Yêu cầu công việc: 

• Nam từ 22 đến 26 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm; 

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Hoá học, Sinh học, Công nghệ thực phẩm hoặc lĩnh 

vực khác liên quan; 

• Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tin học văn phòng; 

• Có kiến thức chuyên sâu về lên men Hóa học và Sinh học, Bảo vệ Môi trường; 

• Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả; 

• Cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực công việc. 

Địa điểm làm việc:  

• Công ty Ajinomoto Việt Nam – Nhà Máy Biên Hòa,  

Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường Lê Văn Duyệt, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.  

Chính sách phúc lợi: 

• Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy 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; 

• Có xe đưa rước tại TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Long Thành. 

Nộp hồ sơ:  

• Gửi hồ sơ ứng tuyển qua email: hr@ajinomoto.com.vn 

Thông tin liên hệ:  

• Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực.  

Số điện thoại: (0283) 930 1929, số nội bộ: 816. 

Với sứ mệnh "mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho người dân tại Việt Nam thông qua văn hóa 
ẩm thực và phát triển nguồn thực phẩm", trải qua 30 năm, Ajinomoto Việt Nam đã luôn nỗ lực 
không ngừng để mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, phù hợp với khẩu vị và nhu 
cầu của người Việt, bên cạnh việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện, hợp tác và tôn trọng 
giá trị con người. “Chúng tôi trân trọng tất cả những đóng góp của nhân viên cũng như mong 
muốn trở thành nơi mà họ có thể trưởng thành và phát triển tối đa khả năng của mình”. 

Hãy cùng khám phá thêm nhiều điều thú vị về Ajinomoto Việt Nam tại website 
https://www.ajinomoto.com.vn 

 


