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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

- Olam là công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore và là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nông sản, chuyên chế biển hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm nông nghiệp. 

- Do xây dựng nhà máy mới, mở rộng sản xuất, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau: 

STT Vị trí cần tuyển 
Số 

lượng 
Yêu cầu Mô tả công việc 

1 
Giám sát sản xuất 

Supervisor 
11 

• Nam tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, 

kỹ thuật, chế biến thực phẩm hoặc các ngành 

tương đương. 

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sản 

xuất hoặc chế biến thực phẩm  

• Giao tiếp tiếng Anh; 

• Hiểu biết về an toàn thực phẩm, HACCP, 

SAP, GMP, TPM… 

• Quản lý nhân viên vận hành và công nhân trong tổ làm việc hiệu quả và tuân thủ các quy định 

công ty. 

• Sắp xếp kế hoạch sản xuất để đảm bảo giao hàng kịp thời. Kiểm soát, vật liệu, máy móc trong 

ca làm việc; 

Chịu trách nhiệm hợp tác với QA để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chất lượng và an 

toàn thực phẩm của sản phẩm; 

• Đảm bảo tuân thủ quy định an toàn tại tất cả các dây chuyền sản xuất; 

• Tham gia công tác đào tạo và đào tạo lại cho nhân viên theo kế hoạch của Công ty. 

2 
Trợ lý bảo trì 

Asstant Manager 
1 

• Nam tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ 

thuật, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật điều khiển, 

tự động hóa hoặc các bằng cấp tương đương; 

• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý về kỹ 

thuật 

• Giao tiếp Tiếng Anh 

• Sử dụng thành thạo Excel, Word, Autocard 

2D 

• Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, bảo trì của nhà máy, cải tiến, 

bảo trì, sữa chữa dây chuyền sản xuất, các vấn đề về điện, cơ, điện chiếu sáng, hệ thống cấp 

nước, cơ sở hạ tầng trong toàn nhà máy. 

• Tham gia công tác đào tạo và đào tạo lại cho nhân viên theo kế hoạch của Công ty. 

• Báo cáo kịp thời những phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở 

hạ tầng, máy móc thiết bị trong nhà máy cho quản lý Bảo trì và các cấp liên quan để có giải 

pháp kịp thời. 

 

➢ PHÚC LỢI: LIÊN HỆ 

1/ Mức lương: cạnh tranh 

2/ Thưởng: Lương tháng 13  

3/ Ngoài ra, sẽ nhận thêm từ 2 – 3 tháng thưởng hiệu quả công việc. 

4/ Đào tạo: đạo tạo nghề thực hiện tốt công việc và đào tạo phát triển bản thân. 

5/ Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp nhanh. 

6/ Có xe đưa đón từ Biên Hòa, TP HCM. 

Email: Hung.ngo@olamnet.com 

Phone: 0888 830 108 – Gặp Hùng 

 

             Giang Điền, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

Trưởng phòng Nhân sự 

              Hà Văn Thịnh  
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