THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
Được thành lập từ năm 1991, Công ty Ajinomoto Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và là
thành viên của Tập đoàn Ajinomoto, Nhật Bản. Với sứ mệnh “đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của đất
nước Việt Nam, góp phần mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho người Việt thông qua văn hóa ẩm thực”,
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”.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN KHOA HỌC, PHÒNG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (SL: 01 NGƯỜI)
Mô tả công việc:
1. Thực hiện các công việc liên quan tới khoa học
-

Duy trì và phát triển quan hệ với các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong lĩnh vực khoa học

-

Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, thông tin khoa học có liên quan tới Công ty

-

Hợp tác chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức, cộng đồng khoa học để truyền thông các kiến thức, thông tin khoa
học có liên quan tới Công ty

-

Tổ chức các chương trình hội nghị/ hội thảo cho cộng đồng khoa học

-

Hỗ trợ triển khai các dự án dinh dưỡng của Công ty tại miền Bắc

2. Thực hiện hoạt động tham quan Công ty tại Văn phòng Hà Nội
-

Tổ chức chương trình tham quan cho nhiều đối tượng, đặc biệt là các đối tượng khoa học

-

Đón tiếp, hướng dẫn và giới thiệu chương trình cho khách tham quan

3. Thực hiện các công việc khác của Phòng Quan hệ Cộng đồng
Yêu cầu công việc:
-

Nam / Nữ dưới 25 tuổi;

-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Y tế và Sức khỏe.

-

Tiếng Anh giao tiếp tốt;

-

Sử dụng thành thạo MS Office;

-

Có khả năng làm việc theo nhóm và khả năng làm việc độc lập tốt;

-

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt. Luôn tự tin, trung thực, siêng năng, ham học hỏi.

Quyền lợi của ứng viên:
-

Làm việc theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu;

-

Môi trường làm việc năng động;

-

Hệ thống lương, phúc lợi, thưởng cạnh tranh;

-

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức nhằm phát triển nghề nghiệp.

Nơi làm việc:
-

Hà Nội

Cách thức ứng tuyển:
 Vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh về địa chỉ mail: hr@ajinomoto.com.vn
 Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2016
Thông tin liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nguồn Nhân Lực – Công ty Ajinomoto Việt Nam – Số điện
thoại: 0613 83 12 89 – Ext: 230/337

