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Thông tin tuyển dụng 

Vị trí: NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM - 
PHỤ GIA THỰC PHẨM   

Nơi làm việc : Hồ Chí Minh  

Kinh nghiệm: Không yêu cầu   Mức lương:   Thỏa thuận 

Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm / Hóa 
chất / Sinh học 

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2022 

Mô tả công việc 

- Thực hiện các ứng dụng chuyên biệt và chính xác về các mẫu hương liệu và màu sắc để 

gửi cho khách hàng trong khung thời gian đã định. 

- Là chuyên gia về vấn đề địa phương thực hiện nghiên cứu và phát triển các ý tưởng ẩm 

thực phù hợp với khẩu vị người Việt. 

- Tiến hành, thử nghiệm và đánh giá hương vị cảm quan trước khi đưa hương vị vào 

nguyên mẫu. 

- Giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm, lưu giữ và quản lý kho nguyên vật liệu. 

- Thực hiện ứng dụng và thảo luận với nhà cung cấp về hương liệu theo quy trình quy định 

khi cần thiết 

- Đánh giá và nghiên cứu với các bộ phận liên quan để xác định sản phẩm có khả năng 

sản xuất và khả năng xác định thị trường tiềm năng. 

- Đưa ra giải pháp thiết kế riêng cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

- Chuẩn bị mẫu; theo dõi các dự án với phòng kinh doanh. 

- Theo dõi và cung cấp thông tin cập nhật khách hàng, ra mắt sản phẩm mới, dữ liệu thông 

tin thị trường sản phẩm cho Trưởng phòng kinh doanh. 

- Làm việc chặt chẽ với một số nhà cung cấp vật liệu nhất định để đưa ra các giải pháp 

phù hợp cho khách hàng. 

- Chuẩn bị giấy tờ cho việc tự công bố sản phẩm thực phẩm.  

Yêu cầu công việc 

- Bằng trung cấp trở lên trong các lĩnh vực như Khoa học thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, 

Hóa chất, Sinh học,.. 

- Trung thực, chịu khó, tinh thần hướng đến khách hàng.  

- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.  

Quyền lợi ứng viên 
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- Bảo hiểm 

- Tiền thưởng khuyến khích 

- Phụ cấp điện thoại di động 

- Đào tạo & Phát triển 

- Chi phí kinh doanh 

- Nghỉ phép hàng năm 

Sơ lược về Công ty 

Công ty TNHH Vitachem Ingredients 

B10/10K1 Võ Văn Vân, Tổ 8, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. HCM.  

Vitachem Ingredients là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các nguyên liệu thực phẩm cho 
khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi mang đến các giải pháp về nguyên liệu tạo cảm quan cho 
các sản phẩm của khách hàng như các chất tạo màu sắc, hương vị và các nguyên liệu đặc thù. 
Chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy với các bên liên quan và các công ty 
hàng đầu trong lĩnh vực này. 

Trang web của công ty https://www.vitachem.com.vn 

Tại sao lại làm việc với chúng tôi  

- Chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều thử thách.  

- Chúng tôi khuyến khích các thành viên trong nhóm phát triển, làm việc chặt chẽ 

với nhóm cũng như làm việc độc lập và chịu trách nhiệm. 

- Triết lý của Vitachem về các mục tiêu hướng đến khách hàng, mang lại các giá trị 

cho khách hàng và các mục tiêu tham vọng mang đến nhiều cơ hội để phát triển. 

https://www.vitachem.com.vn/

