
 

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 
 

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam – Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB)là 
một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nước giải khát với danh mục các nhãn hiệu nổi 
tiếng như Pepsi, 7Up, Revive, Mirinda, Aquafina, Sting, Tropicana Twister, Tropicana Frutz, Moutain Dew, 
Oolong Tea Plus, CC Lemon. Trụ sở chính của công ty ở Tầng 5, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có 05 văn phòng bán hàng và 05 nhà máy trên toàn quốc với hơn 2800 
nhân viên.  

Đội ngũ nhân viên là nguồn lực cốt lõi của SPVB. Thực hiện cam kết về Phát triển nhân tài bền vững, chúng tôi 
luôn tạo điều kiện để mọi nhân viên có thể Phát triển toàn diện – Sống trọn vẹn tại SPVB.  

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho: 

1. Kỹ thuật viên pha hương 

- Báo cáo trực tiếp: Giám sát bộ phận pha hương và xử lý nước 

- Vai trò: 

o Vận hành thiết bị nấu đường  

 Tank và các thiết bị như cánh khuấy, đèn UV, hệ thống cấp hơi gia nhiệt đường 

(steam, air …) 

 Phối hợp nhân viên phòng pha hương để chuẩn bị tank cần bơm đường, số lượng 

đường cần nấu 

 Kiểm tra đường trước khi nấu, cân đường kiểm tra đúng số lượng 

 Hệ thống xử lý đường nguội 

 Hệ thống xử lý đường nóng 

 Thiết bị áp lực, hệ thống chiller 

 Thiết bị tháp giải nhiệt 

 Thực hiện việc kiểm tra đường simple syrup sau khi nấu: thể tích, brix, ngoại 

quan… 

 Thực hiện việc giao nhận/ trả kho đường hạt với bộ phận kho đúng theo số lượng 

đã đề xuất 

o Vệ sinh 

 Thực hiện CIP tank, mixer, đường ống theo quy định 

 Thực hiện việc kiểm tra, vệ sinh lọc đường đúng theo quy định 

o Báo cáo 

 Đo và tính toán lượng đường hao hụt cho từng mẻ đường được xử lý 

 Kiểm tra thể tích, khối lượng của đường đã xử lý 

 Báo cáo đường xử lý cho từng mẻ 

o Khác 



 

 

 Xử lý những sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo hoạt động của máy móc và phối 

hợp với bảo trì để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 

o Chấp hành các quy định về an toàn, PCCC, các quy định của nhà máy 

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp ngành Hóa thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ - Môi trường, Cơ điện 

tử hoặc các ngành có liên quan 

o Chấp nhận làm việc theo ca. 

 

 

2. Kỹ thuật viên bảo trì 

- Báo cáo trực tiếp: Giám sát bảo trì 

- Vai trò: 

o Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo trì, cài đặt, hiệu chỉnh tất cả các thiết bị điện, cơ sở vật 

chất và hệ thống làm lạnh… để đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục ở mức độ hiệu quả tốt 

nhất. 

o Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, kiểm tra thiết bị theo kế hoạch của các giám sát giao 

nhằm giảm thiểu sự gián đoạn sản xuất. Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để ngăn chặn và 

giảm thiểu sự hư hao của thiết bị, máy móc. 

o Kiểm soát thiết bị trên dây chuyền. Lắp đặt thiết bị máy móc 

o Vệ sinh công nghiệp các thiết bị, dụng cụ sau khi hoàn thành công việc và đảm bảo an toàn, 

đầy đủ các thiết bị dụng cụ. 

o Thực hiện các cải tiến thiết bị theo sự chỉ đạo và giám sát của Giám sát bảo trì 

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành điện, điện lạnh, cơ khí, tự động hóa, 

o Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí liên quan, ưu tiên trong lĩnh vực thực phẩm, nước uống.  

o Chấp nhận làm việc theo ca 

o Ưu tiên ứng viên có kỹ năng gia công cơ khí (hàn, tiện, cắt,..) 

o Kỹ thuật viên quản lý chất lượng 

o Báo cáo: Giám sát quản lý chất lượng 

 

3. Kỹ thuật viên quản lý chất lượng 

- Vai trò: 

o Kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu hóa lý trên dây chuyền sản xuất theo quy định của SPVB. 

o Tuân thủ các quy trình kiểm soát quá trình và thành phẩm đã được ban hành áp dụng. 

o Kiểm tra và đảm bảo dây chuyền đang phụ trách đạt GMP, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm và an ninh thực phẩm. 

o Vệ sinh, tuân thủ 5S tại nơi làm việc. 

o Báo cáo kết quả kiểm và công việc trong ca. 



 

 

o Báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tuần, tháng, quý.  

o Hiệu chuẩn thiết bị, chuẩn bị hóa chất sẵn sàng cho kiểm mẫu. 

o Kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện kiểm soát côn trùng. 

o Kiểm tra hàng hold. 

o Thực hiện các test khi có thử nghiệm nguyên vật liệu, sản phẩm mới. 

o Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn và các bộ phận khác có liên quan. 

o Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu 

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ hóa, Công nghệ sinh 

học hoặc các ngành liên quan khác 

o Chấp nhận làm việc theo ca 

o Có kỹ năng sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm. 

 

4. Nhân viên vận hành máy 

- Báo cáo trực tiếp: Giám sát sản xuất 

- Vai trò: 

o Vận hành máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất theo sự phân công của cấp giám sát 

trực tiếp. 

o Vận hành và kiểm tra hệ thống bôi trơn băng tải thành phẩm 

o Thực hiện chương trình bảo trì dự phòng 

o Thông tin kịp thời chính xác cho người quản lý trực tiếp những sự việc trên dây chuyền 

o  Đề ra biện pháp nâng cao năng suất, cải thiện họat động sản xuất trên dây chuyền. 

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp chuyên ngành: Điện, Cơ khí hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 

liên quan.. 

o Chấp nhận làm việc theo ca. 

5. Maintenance Supervisor – Automation 

- Role: Supervise maintenance tasks in own shift and area; and lead automation & control activities 

in plant 
- Responsibility 

o Manage, control and supervise maintenance tasks, workforce, spare parts in own shift and 

area to ensure equipment stability, efficiency, productivity and quality as per SPVB 

standard. Coordinate with other departments to  solve related issues and problems 

o Develop, implement and monitor automatics strategies. Provide technical support with 

issue related to automatics to all departments 

o Coordinate with Preventive Maintenance to build and execute preventive 

maintenance plan in own shift and area 



 

 

o Improve KPIs (OEE, productivity, energy usage, etc.)  through enhancing maintenance 

processes to identify opportunities for equipment or process modification, equipment 

replacement, or application of new technology. 

o Actively develop and implement cost savings initiatives through an active partnership 

with Maintenance team and other departments 

o Build capability of maintenance technicians in automatics 

o Support Health and Safety department in: issuing work permit, correcting unsafe 

conditions, enhancing the safety and health of our employees and ensuring compliance 

with OHSAS regulations. 

o Make shift reports, troubleshooting reports, timesheet reports and other reports as 

required 

o Other duties as assigned by Line manager 

- Requirements: 
o Bachelor’s Degree in Electrical engineering with emphasis in automation and control 

o At least 3 years experience in industrial environment, preferably in consumer’ goods or 

food and beverage 

o Be able to communicate in English, especially technical English 

o Proactive, able to work under high pressure and in shift 

o Strong ownership and planning skill 

o Project and people management experience. 

 

 Chế độ: 
- Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực 

- Lương tháng 13 

- Chế độ bảo hiểm 24/7 cho nhân viên, người thân (vợ/chồng, con) 

- 20 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương 

- Cơ hội học hỏi và thăng tiến trong công việc 
 

Hồ sơ: 

Gửi về email: Truongthihong.diep1@suntorypepsico.vn (Ms. Hồng Điệp) (Ưu tiên nộp qua email) 

Hoặc nộp về: Phòng Nhân sự - Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo tại TP. Cần Thơ, Lô 2.19B, 

2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ  

Hồ sơ bao gồm: CV, Cover letter (bản giới thiệu bản thân và kinh nghiệm) và các giấy tờ, bằng cấp chứng chỉ 
khác (không cần công chứng) 
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