THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
Thành lập từ năm 1991, công ty Ajinomoto Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài
và là thành viên của tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản. Với sứ mệnh đóng góp cho sức
khỏe và cuộc sống hạnh phúc của người Việt, 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”
Hãy nộp hồ sơ cho chúng tôi và trở thành thành viên của gia đình Ajinomoto.

NHÂN VIÊN QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG: 01 NGƯỜI
Mô tả công việc:
 Thực hiện biên tập thông tin cho các hoạt động truyền thông.
 Quản lý website nội bộ và những công cụ hỗ trợ khác cho hoạt động truyền thông.
 Thực hiện những công việc khác theo phân công.
Yêu cầu công việc:
 Nam/ Nữ dưới 25 tuổi
 Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân
Văn hoặc các trường có chuyên ngành liên quan.
 Sự dụng thành thạo Tiếng Anh (4 kỹ năng).
 Sử dụng thành thạo MS Office.
 Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập và chịu được áp lực cao;
 Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.
 Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, chủ động, sáng tạo và ham học hỏi.
Quyền lợi của ứng viên:
 Làm việc theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6.
 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
 Lương, thưởng và các khoản phúc lợi cạnh tranh.
 Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng làm việc.
Nơi làm việc:
 Văn Phòng Hồ Chí Minh – Công Ty Ajinomoto Việt Nam.
Cách thức ứng tuyển:
 Vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh về địa chỉ mail: hr@ajinomoto.com.vn
 Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2017
Thông tin liên hệ:
 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 06.1383.1289 – Ext.: 230/337

