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NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

Mô tả công việc:  

• Đảm nhiệm việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thức uống & sản phẩm dạng bột; 

• Nghiên cứu công nghệ tiên tiến thông qua việc tham khảo các tài liệu học thuật, tiếp thu chuyển 

giao công nghệ từ tập đoàn Ajinomoto và sử dụng tài nguyên của nhà cung cấp, sau đó tiến hành 

kiểm tra để áp dụng vào công việc hàng ngày; 

• Phối hợp với các phòng ban có liên quan để tuân thủ quy trình phát triển sản phẩm, các quy trình 

liên quan và hướng dẫn/SOP: 

• Chuẩn bị tài liệu và báo cáo theo yêu cầu để theo dõi kết quả; 

• Trao đổi thông tin với các bộ phận khác, tích lũy công nghệ phục vụ cho Nghiên cứu & Phát triển; 

• Hỗ trợ các công việc khác có liên quan được phân công bởi Trưởng phòng. 

Yêu cầu công việc: 

• Từ 22 - 30 tuổi; 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Hóa thực phẩm hoặc các chuyên ngành 

có liên quan; 

• Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng) và tin học văn phòng; 

• Có nền tảng kiến thức tốt về Công nghệ Thực phẩm, nghiên cứu (Khoa học và chế biến thực 

phẩm), sáng tạo công thức và sản xuất công nghiệp; 

• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả và chủ động học hỏi. 

Địa điểm làm việc: 

Chi nhánh Công ty Ajinomoto Việt Nam – Văn Phòng Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

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 loại Bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam & Bảo hiểm tai nạn con người; 

• Chính sách thưởng, phúc lợi cạnh tranh theo năng lực làm việc và đào tạo phát triển năng lực. 

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: 815 

 

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 


