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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF) thành lập năm 2014, được đầu tư bởi Quỹ VIG (Vietnam 

Investments Group) - một Quỹ đầu tư tài chính hàng đầu ở Việt Nam, quản lý hơn 10.000 tỷ đồng. 
VNF hiện là công ty lớn nhất Việt Nam chuyên thu gom, xử lý phụ phẩm từ các nhà máy tôm để tạo 

ra các sản phẩm có giá trị gia tăng trong ngành dược phẩm, thức ăn chăn nuôi và thực phẩm. Sản phẩm 

của VNF đang được bán trực tiếp đến các công ty lớn trong và ngoài nước cũng như phân phối tới các 

hộ nuôi thủy sản thông qua một tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam. VNF có trụ sở và hệ thống nhà máy 
chính ở Cà Mau, Hậu Giang và Văn phòng đại diện tại TP.HCM. 

Website công ty: www.vnfoods.vn 

 Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động cho nhà máy tại Hậu Giang và Cà Mau, 

Công ty chúng tôi cần tuyển: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 

 

 

TT VỊ TRÍ MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU THU NHẬP

1

Trưởng ca 

Kỹ thuật

Cơ điện

(SL: 03)  

- Tổng hợp các công việc cấp trên giao, sắp xếp, phân công nhân viên 

thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất

- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ

- Lên phương án cải tiến thiết bị đáp ứng nhu cầu SX đạt hiệu quả

- Hỗ trợ TBP giám sát và quản lý công tác sữa chữa, bảo trì & nâng cao 

nghiệp vụ 

- Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng phòng hoặc theo 

yêu cầu từ BGĐ

- Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành cơ 

khí/điện

- Có ít nhất 02 kinh nghiệm làm tại bộ phận cơ 

điện, bảo trì nhà máy SX hoặc ít nhất 01 năm 

làm việc tại vị trí tương đương (ưu tiên có kiến 

thức về lắp ráp, bảo trì các máy chế biến thủy 

sản)

- Làm việc tại Cà Mau/Hậu Giang

Thỏa thuận 

2

NV Bảo trì 

Cơ/Điện

(SL: 10)

- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, mua vật tư kỹ thuật;

- Chịu trách nhiệm về phần tự động hóa, bao gồm: Điện động lực, điện 

điều khiển, biến tần, PLC

- Thực hiện các dự án cải tiến & sửa chữa và các công việc khác trong 

phạm vi trách nhiệm được giao

- Nam

- Tốt nghiệp TC/CĐ chuyên ngành Cơ khí/ 

Điện-điện tử/ Kỹ thuật ứng dụng 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì tại các 

cty SX.

- Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

- Làm việc tại Hậu Giang/Cà Mau

6-8

triệu/tháng

3

NV Kiểm soát 

chất lượng 

(QAQC)

(SL: 10)

- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo công đoạn;

- Phân tích, kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào theo tiêu chuẩn;

- Xây dựng, cập nhật thực hiện quy trình QC, các bước thao tác thực 

hiện công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

-  Nam

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Quản lý 

chất lượng, Công nghệ thực phẩm, Hóa sinh

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực QC, 

phòng thí nghiệm ngành SX các sản phẩm từ vỏ 

đầu tôm

- Làm việc tại Hậu Giang/Cà Mau

6-8

triệu/tháng

4

NV Thống kê/ 

Kho vận 

(SL: 04)

- Quản lý thực thi công việc vận hành hàng ngày của kho

- Lên kế hoạch & giám sát việc nhập, xếp hàng hóa trong kho

- Tính toán năng lực chứa hàng, nhập hàng của kho

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

- Các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm

- Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán

- Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm quản lý hàng 

trong kho ở vị trí quản lý kho, đã từng làm trong 

các công ty SX

- Làm việc tại Hậu Giang/Cà Mau

6-8

triệu/tháng

5

Kỹ sư Dự án 

(Quản lý DA)

(SL: 02)

 - Phối hợp với các nhà thầu thi công, các khách hàng cung cấp thiết bị 

máy móc, các bên có liên quan đến dự án để cùng giải quyết các vấn đề 

phục vụ cho quá trình xây dựng/chạy của dự án

 - Tính toán, lên dự toán chi phí các hạng mục của dự án. Trợ giúp việc 

so sánh và lựa chọn nhà thầu

 - Lập kế hoạch bảo dưỡng toàn bộ các phần máy móc thiết bị của các 

nhà máy trong phạm vi công việc được phân công

 -  Theo dõi, giám sát tiến độ dự án, quản lý các thông tin, số liệu kỹ 

thuật báo cáo Ban Giám đốc;

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kỹ thuật 

(Cơ, điện)

- Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương 

đương trong các công ty sản xuất.

- Kỹ năng quản lý, điều hành tốt, 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 khó khăn, khả năng đào tạo nhân 

viên nhóm dưới.

- Làm việc tại Cà Mau

Thỏa thuận 

http://www.vnfoods.vn/
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TT VỊ TRÍ MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU THU NHẬP

6

Trưởng ca 

Xử lý 

nước thải

(SL: 01)

- Theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải (XLNT) và đảm bảo máy 

móc thiết bị hệ thống XLNT hoạt động ổn định

- Theo dõi lượng hóa chất xuất nhập kho cho hệ thống và đảm bảo số 

lượng hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ, thông số vận hành đúng quy trình của 

hệ thống

- Theo dõi và đảm bảo hệ thống được vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo an toàn 

vệ sinh lao động cho công nhân

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật môi 

trường, Kỹ thuật cơ khí

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các bộ 

phận HSE/xử lý nước thải

- Có khả năng quản lý, điều hành tốt, lập kế 

hoạch, triển khai, giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng quản lý công việc và quản lý cấp 

dưới tốt

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Làm việc tại Cà Mau

Thỏa thuận 

7

Trưởng ca 

Sản xuất

(SL: 03)

- Sắp xếp, phân bổ công việc cho công nhân trong ca hợp lý

- Quản lý, đôn đốc công nhân thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

theo đúng quy trình, quy định cuả công ty

- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra thiết bị, máy móc sản xuất

- Tốt nghiệp Trung cấp các ngành liên quan

- Có trên 01 năm kinh nghiệm làm tại công ty 

sản xuất liên quan đến hải sản

- Làm việc tại Cà Mau

Thỏa thuận 

8
Nhân viên IT

(SL: 01)

- Lập kế hoạch và giám sát thực hiện bảo trì định kỳ theo tuần, tháng, 

quý, năm cho tất cả các loại MMTB văn phòng và triển khai thực hiện 

bảo trì theo kế hoạch đó

- Quản trị hệ thống mạng nội bộ

- Quản lý máy móc thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy chấm 

công,…

- Quản lý hệ thống Camera nhà máy

- Hỗ trợ các công việc kỹ thuật liên quan khác trong bộ phận

- Nam, ưu tiên tốt nghiệp các trường Trung cấp 

trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản 

trị mạng,…

- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương

- Tin học: Trình độ B. Thành thạo: Word, 

Excel, Access, Powerpoint,…

- Kỹ năng xử lý công việc nhanh chóng, hiệu 

quả và chính xác

- Có sức khỏe tốt, chịu áp lực trong công việc

- Làm việc tại Hậu Giang

Thỏa thuận 

9

Nhân viên 

phòng Lab

(SL: 01)

- Kiểm tra, phân tích các mẫu. Quản lý mẫu và hồ sơ phân tích

- Đánh gia kết quả, ghi chép, lưu mẫu

- Nghiên cứu và đề xuất cho sản phẩm mới

- Bảo quản thiết bị thí nghiệm

- Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Nam/Nữ

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Vi sinh, Hóa sinh

- Ưu tiên có kinh nghiệm về nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm ngành SX các sản phẩm từ vỏ 

đầu tôm

- Làm việc tại Hậu Giang

5-7 

triệu/tháng

10

NV Vận hành

 lò hơi

(SL : 02)

- Vận hành lò, cung cấp hơi đúng yêu cầu

- Bảo đảm năng suất và chi phí vận hành lò trong tiêu chuẩn 

- Bảo trì lò định kỳ

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

- Nam

- Có chứng chỉ vận hành lò hơi

- Trên 01 năm kinh nghiệm vận hành lò hơi ở 

các cty SX

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

- Làm việc tại Hậu Giang

6-8

triệu/tháng

11

NV 

Vận hành 

Xử lý 

nước thải

(SL: 01)

- Thực hiện triển khai các dự án, hệ thống xử lí nước thải, cấp thoát nước 

liên quan đến nước thải, môi trường.

- Thực hiện các công việc liên quan đến vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống thoát nước thải

- Chấp hành các quy định về thu gom nước thải và xử lí nước thải

- Nam

- THPT, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành môi 

trường, xử lí nước thải

- Có sức khoẻ đảm bảo công tác tốt và ý thức 

xây dựng Công ty lâu dài

- Làm việc tại Hậu Giang

6-8

triệu/tháng

12

Công nhân

 Sản xuất 

(SL: 40)

Thực hiện các khâu việc theo sự phân công của Trưởng ca/Trưởng Bộ 

phận

- Nam - LĐPT

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

- Từng làm việc tại các nhà máy Thủy sản là 

một lợi thế

- Làm việc tại Hậu Giang/ Cà Mau

5,5 - 6,2

triệu/tháng
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II. QUYỀN LỢI 

  - Làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết 

  - Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

  - Có cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập dựa trên các tiêu chí đánh giá KPIs hàng năm 

  - Thưởng tháng 13, thưởng năng suất theo chỉ tiêu sản xuất, thưởng chuyên cần, cá nhân hoạt động 

xuất sắc, thưởng các dịp Lễ, tết,… 

  - Hỗ trợ cơm trưa tại công ty và nhà ở tập thể cho nhân viên  

  - Chế độ phúc lợi theo quy định, ngoài ra hỗ trợ Bảo hiểm tai nạn 24h cho nhân viên 

III. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

            - Khu Công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

            - Khu Công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Đơn ứng tuyển có dán ảnh 

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu hoặc CV giới thiệu bản thân và quá trình công tác 

3. Phiếu khám sức khỏe 

4. Bản photo các văn bằng/chứng chỉ 

5. Bản photo CMND, Hộ khẩu 

V. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ (Khuyến khích gửi hồ sơ/CV qua mail) 

 Gửi trực tuyến qua địa chỉ mail: my.h.tran@vnfoods.vn hoặc jobs@vnfoods.vn  

Tiêu đề mail theo cú pháp: [Vị trí ứng tuyển] _[Nơi làm việc] _ [Họ và tên] 

Ví dụ: Nhân viên Bảo trì_Hậu Giang_Nguyễn Văn A 

 Hoặc nộp trực tiếp tại: 

         + Nhà máy Hậu Giang: KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

         + Nhà máy Cà Mau: KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

 Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển dụng để được hỗ trợ:  

Hotline:  (028) 3911 2183 // 0394 181 201 (Ms.My – Phòng HCNS)    

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:  

   Đến hết ngày 15 tháng 04 năm 2019. Ưu tiên ứng viên nộp HS sớm 

   Ghi chú:  

     - Việc phỏng vấn được thực hiện song song với thời gian nhận hồ sơ. 

     - Chỉ liên hệ mời phỏng vấn đối với những hồ sơ đạt yêu cầu  

 

       Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của đơn vị! 

mailto:my.h.tran@vnfoods.vn
mailto:jobs@vnfoods.vn

