
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
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. 

 

KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  
Mô tả công việc: 

1. Thiết kế và giám sát lắp đặt hệ thống điện, hệ thống thiết bị đo lường, SCADA và DCS; 

2. Cải tiến hệ thống điện và nâng cao hiệu suất của quy trình bảo trì thông qua việc phân 
tích, nhận diện mối nguy và lập kế hoạch hành động khắc phục; 

3. Kiểm soát máy biến thế, HV Panel, LV Panel, MCC và DCS; 

4. Giám sát nhà thầu; Quản lý tồn kho thiết bị/dụng cụ; 

5. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. 

YÊU CẦU: 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử; 

 Có kiến thức về DCS, PLC, Inverter, Soft Starter và các thiết bị đo lường (van điều khiển, 
nhiệt kế, dòng chảy, áp suất, pH,…); 

 Sử dụng thành thạo các chương trình hỗ trợ như AutoCad,… 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt; 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình và tư duy phân tích tổng hợp. 

PHÚC LỢI: 
1. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; từ 7:30 – 16:00; 

2. 12 ngày phép năm và tăng lên theo thâm niên làm việc;  

3. Bảo hiểm tai nạn 24/7 và theo luật lao động Việt Nam; 

4. Được tham gia các Chương trình đào tạo xuyên suốt để nâng cao kỹ năng và kiến thức 

làm việc; 

5. Chế độ lương và phúc lợi cạnh tranh theo năng lực làm việc; 

6. Hỗ trợ xe đưa đón tại khu vực TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa và Long Thành; 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: 

Nộp CV tiếng Anh qua địa chỉ email: hr@ajinomoto.com.vn  

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Công ty Ajinomoto 

Việt Nam: Điện thoại: 02513.831.289 – Số nội bộ: 368/188.   

mailto:hr@ajinomoto.com.vn

