
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Kovie Vina, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất dầu cá và bột cá bán nội địa và xuất 
khẩu.
Địa chỉ: Lô D, KCN.Bình Long, xã Bình Long, H.Châu Phú, T.An Giang

Vị trí tuyển dụng: 

- Nhân viên QC

Mô tả công việc:

- Lấy mẫu và kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra trong quá trình sản xuất.
- Phân tích thành phần của nguyên liệu thô
- Trữ mẫu
- Quản lý tài liệu kiểm tra chất lượng
- Phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty khách hàng
- Quản lý hồ sơ HACCP, theo dõi việc tuân thủ tiêu chuẩn HACCP
- Và những công việc khác liên quan

Yêu cầu:

- Nam/nữ từ 25 - 30 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa, sinh, 
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm QC và kinh ngiệm HACCP. 
- Phải biết sử dụng hóa chất và các loại máy phân tích mẫu
- Tiếng Anh: bằng C.
- Năng động, chủ động trong công việc.

Quyền lợi được hưởng:

- Lương: 4.500.000- 6.500.000 đồng/tháng
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định;
- Lương tháng 13
- Và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Nộp hồ sơ qua địa chỉ Email: chi.tuyen.ngo@gmail.com 
Hoặc 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Công ty TNHH KOVIE VINA
Lô D, KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Chi tiết liên hệ: 0939.715.797 (gặp Chi)

Hạn chót nhận hồ sơ: 15/07/2017
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