
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

  
CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI là nhà cung cấp hương liệu, phụ gia thực phẩm chất 
lượng cao. Với uy tín trong kinh doanh và chất lượng phục vụ, HƯỚNG ĐI đã chính thức 
trở thành nhà nhập khẩu và phân phối của MANE - Tập đoàn hương liệu Pháp hàng đầu 
thế giới - tại thị trường Việt Nam. Để mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm 
những ứng viên tiềm năng sau:  
 

Vị trí tuyển dụng:  Nhân Viên QC (Làm việc tại KCN Tân Đô – Long An) 
 

Số lượng:   01 nhân viên  
 
 

Yêu cầu công việc:  
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ Hóa Thực phẩm 
- Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng 
- Giao tiếp tốt, có khả năng xử lí tình huống, sự cố 
- Có kiến thức về VSATTP, HACCP 
- Có trách nhiệm trong công việc 
- Chịu áp lực cao trong công việc  
- Năng động, có tinh thần cầu tiến  
- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt  
- Sử dụng các phần mềm MS Office  
 

Mô tả công việc:  
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào 
- Kiểm tra chất lượng thành phẩm 
- Phối hợp với các phòng ban cập nhật tiêu chuẩn & qui trình phù hợp với vận hành 
- Thực hiện các thủ tục và yêu cầu về ATVSTP, HACCP 
- Kiểm tra nhà xưởng nhằm bảo đảm thực hiện đúng qui trình, tiêu chuẩn và 
ATVSTP 
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp 
 

Quyền lợi: 
- Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác của công ty. 
- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức. 
-Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty. 

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ theo thông tin liên hệ sau:  

CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐI 
25 – 27 Bế Văn Đàn, P. 10, Q. Tân Bình, TP. HCM 
Email: hr.pathcompany@gmail.com 
Người liên hệ: Ms. Phúc 
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30/05/2019 


