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NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG SẢN PHẨM 

Mô tả công việc:  

• Viết công thức, quy trình, làm công thức ứng dụng dựa trên công thức lưu trữ trong kho dữ liệu; 

• Đánh giá sản phẩm thị trường và thiết lập phát triển ứng dụng; 

• Tổ chức đánh giá cảm quan, tổng hợp kết quả và làm báo cáo; 

• Gặp khách hàng để giới thiệu ứng dụng hoặc nhận yêu cầu của khách hàng; 

• Theo dõi đặt hàng các nguyên liệu tươi, gia vị hoặc mẫu thị trường để nghiên cứu ứng dụng; 

• Hiểu và nắm rõ các mục tiêu của bộ phận, hợp tác và hỗ trợ các công việc chung của Phòng. 

Yêu cầu công việc: 

• Nữ trong độ tuổi từ 22 - 28 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 và tin học văn phòng; 

• Có kỹ năng vận hành phòng thí nghiệm và nấu ăn; 

• Có tinh thần tích cực học hỏi và hợp tác tốt; 

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 


