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1. Nhiệm vụ:  
 

- Lên kế hoạch, nghiên cứu và thực hiện thử nghiệm theo định hướng của Trưởng bộ phận về 
phát triển sản phẩm hoặc cải tiến chất lượng sản phẩm, sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền 
sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới cho nhà máy; 

- Soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc cải tiến và phát triển sản phẩm; 
- Thực hiện và đánh giá các test về chất lượng sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu 

theo kế hoạch công việc; 
- Tham gia thử nghiệm, báo cáo kết quả đánh giá thiết bị, công nghệ mới, phụ gia, NVL mới; 
- Định kỳ đánh giá sản phẩm tương tự trên thị trường và đánh giá sản phẩm theo đề xuất của 

bộ phận bán hàng; 
- Tìm hiểu xu hướng phát triển SP mới và công nghệ mới của thị trường, đề xuất hướng cải 

tiến, phát triển SP trên cơ sở nguồn lực hiện có của Công Ty và trong phạm vi nhóm SP 
được phân công; 

- Thực hiện các công việc khác của R&D/QA khi Trưởng BP phân công, công việc cấp bách 
phát sinh trong sản xuất khi Ban TGĐ yêu cầu. 

- Chi tiết công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 
 

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng: 
 

- Trình độ: Đại học trở lên 
- Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm hay tương đương 
- Các khóa đào tạo khác: Ưu tiên nhận sự đã qua đào tạo R&D, Kỹ thuật xét nghiệm, kiến 

thức về hệ thống QLCL, ISO, HACCP, BRC, FSSC,.. 
- Kinh nghiệm làm việc: có từ 1 -> 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, R&D hoặc 

Sinh viên mới tốt nghiệp loại khá, giỏi 
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn ở mức độ đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành thực phẩm. 
- Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng 
- Kiến thức về công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, 
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

 

3. Yêu cầu về độ tuổi, giới tính: 
 

- Nam/nữ từ 23 tuổi -> 35 tuổi 
 

4. Mức lương: Thỏa thuận. 
5. Hồ sơ dự tuyển:  

- Đơn xin việc; 
- Sơ yếu lí lịch; Xác nhận hạnh kiểm; 
- Chứng nhận sức khỏe; 
- CMND, Hộ khẩu; 
- Bằng cấp chuyên môn 


