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VỊ TRI
TUYEN DỤNGSTT SỐ LƯỢNG MỎ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU CÔNG VIÊC LƯƠNG

1 Kế Toán 1 người

Ke toán vật tư, kho và thanh toán tại nhà máy 
Đảm báo báo cáo các số liệu, sổ sách kế toán 

đúng thực tế và đúng quy định.
Trung thực trong các hoạt động thu chi của kế

toán.
Chịu trách nhiệm làm việc với Cơ quan thuế, 

kiểm toán, ngân hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

. N am /Nữ

. Tốt nghiệp đại học, cao đắng ngành 
Kế Toán
■ Biết lập kế hoạch, báo cáo, tổ chức, 
giám sát, giao tiếp, có khả năng giải 
quyết vấn đề và ra quyết định trong 
tình huống.
. Tin học văn phòng.
. Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

5 - 7  triệu/ 
tháng

Nhân viên giao nhận 1 -  2 người

Chịu trách nhiệm bảo quản an toàn hàng hóa, 
nguyên liệu trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

Chịu trách nhiệm chính chầt lượng, số lượng 
hàng nhập xuất và tồn kho theo chứng từ.

Trung thực trong việc thiểt lập chứng từ mua 
bán, giao nhận, nhập xuất kho nguyên vật liệu và hàng 
hóa.

Chủ động giải quyết công việc có liên quan, 
giải quyết và khắc phục công việc đáp ứng nhu cầu 
lưu thông hàng hóa.

Thực hiện các thanh toán chi phí vận chuyển 
hàng hóa, nguyên liệu.

Từ chối tiếp nhận, vận chuyên hoặc nhập kho 
nếu xét thấy hàng hóa, nguyên liệu không đúng quy 
chuẩn, quy cách yêu cầu

. Nam
• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao 
đẳng/Đại học.

Biết lập kế hoạch, báo cáo, tổ 
chức, giám sát, giao tiếp, có khả năng 
giải quyết vấn đề và ra quyết định 
trong tình huống
• Vi tính văn phòng.
. Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

4 - 6 triệu/ 
tháng

http://www.vnfoods.vn


3 Nhân viên kho vận 02 người

Quản lý thực thi công việc vận hành hàng ngậy 
của kho (nhập, xuất, tồn,..).

Lên kế hoạch và giám sát việc nhập hàng, xếp 
hàng hóa trong kho.

Thực hiện kiểm kê chu kỳ và định kỳ, đối chiếu 
và điều chỉnh dữ liệu tồn kho.

Tính toán và lên kế hoạch năng lực chứa hàng, 
nhập hàng của kho.

Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho 
trách thất thoát.

Hỗ trợ các công việc khác trong phạm vi trách 
nhiệm được giao.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo 
của Quản lý cấp trên.

. Nam
• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao 
đẳng/Đại học.
• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí 
quản lý kho, đã từng làm trong các 
công ty sản xuất.
• Kinh nghiệm quản lý hàng trong 
kho.

Trung thực, có trách nhiệm.
. Tin học văn phòng.
. Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

4 - 6
triệu/ tháng

4 Kỹ sư Cơ/ Điện 02 người

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ theo tuần, tháng, 
quý, năm cho tất cả các loại MMTB và triến khai thực 
hiện bảo trì theo kế hoạch đó.
. Chịu trách nhiệm chính vê phần tự động hóa của 
nhà máy, bao gồm: Điện động lực, điện điều khiển, 
biến tần, PLC....
• Thực hiện các dự án cải tiển và sủa chữa, đưa ra 
các giải pháp, hướng khắc phục, phòng ngừa cho việc 
cải tiến đó.
• Hỗ trợ việc bảo trì, sửa chữa MMTB trong những 
trường hợp cần thiết.
• Làm thủ tục lĩnh nhận vật tư kỹ thuật hằng ngày, 
phục vụ cho công tác bảo trì hằng ngày.
■ Tham gia thực hiện chuyển giao hoặc tiếp nhận các 
MMTB mới.
• Phôi hợp với các bộ phận khác có liên quan đến 
bảo trì, bảo dưỡng MMTB.
■ Thực hiện các công việc khác trong phạm vi trách 
nhiệm được giao

• Nam
. Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, 
Đại học chuyên ngành cơ khí, máy 
móc,..
• Kinh nghiệm 2-5 năm làm việc tại 
các vị trí bảo trì tại các công ty sản 
xuất
. Tin học văn phòng.
. Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
. Chịu được áp lực công việc cao

V

H

5 - 7
triệu/ tháng



5 Công nhân bảo trì 04 người

Lắp đặt, thi công hệ thống cơ điện.
Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị.
Thực hiện các công việc theo sự phân công, điều 

động của tô trưởng, quản lý

■ Có sức khỏe tốt 
. Chịu được áp lực công việc cao

5 - 7
triệu/ tháng

6 Lao động phô thông 20 người Thực hiện các công việc theo sự phân công, điều 
động của tố trưởng, quản lý

■ Có sức khỏe tốt
. Cần cù, chịu khó, trung thực.
■ Không tiền án, tiền sự

3 - 5
triệu/ tháng

* * *  Luuý: Hạn chót nliận hồ S ff  ngày 15/06/2016

QUYỀN LỢI
•  Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết.
•  Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và gia tăng thu nhập dựa trên các tiêu chí đánh giá KPIs hàng năm.
•  Thu nhập cạnh tranh, hấp dan tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.
• Thướng tháng 13 (01 tháng lương), thưởng năng suất hàng năm theo chỉ tiêu sản xuất, thưởng Lễ, Tết theo quy định của luật lao dộng Việt Nam.
• Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT).
• Hỗ trợ báo hiếm tai nạn 24/24 cho nhân viên.


