
               THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bình Dương – Chi nhánh Công ty CP Đường 

Quảng Ngãi tuyển dụng các vị trí như sau: 

Stt Chức danh chuyên môn Số lượng Yêu cầu 

1 

 

Nhân viên Vận hành máy 

 

20 Nam 

-  Tốt nghiệpTrung Cấp/ Cao Đẳng: Điện, 

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Cơ 

khí, Điện lạnh, Nhiệt lạnh, CNTP, 

- Làm việc theo 3 ca sản xuất - Ca 1: 6h -14h; 

Ca 2: 14h - 22h; Ca 3: 22h -6h. 

2 
Nhân viên kiểm soát chất 

lượng (QC) 

10 

Nam/nữ 

-Tốt nghiệpTrung Cấp/ Cao Đẳng: Công nghệ 

thực phẩm, Hóa thực phẩm… 

- Thời gian làm việc theo ca Sản xuất hoặc 

Hành chính.  

➢ Thu nhập: Cạnh tranh 

➢ Chế độ phúc lợi:  

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước ngay sau khi kết thúc thử 

việc, ký HĐLĐ. 

- Phụ cấp cơm giữa ca: 30,000 đồng/ngày. 

- Sữa bồi dưỡng (khi ký chính thức): 15,000 đồng/ngày/8h cho các vị trí nặng nhọc độc hại; 

12.000 đồng/ngày/8h cho các vị trí còn lại. 

- Quà Tết, quà thiếu nhi 01/06 cho con em CB CNV, quà mừng 08/03 & 20/10 cho CB CNV 

nữ, quà cho con em có kết quả học tập giỏi, xuất sắc. 

- Quà sinh nhật trị giá: 400.000 đồng. 

- Thưởng lễ 30/4 & 2/9: ½ tháng lương cơ bản. 

- Thưởng Sáng kiến cải tiến, danh hiệu LĐTT TB, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

- Lương tháng 13, xem xét thưởng lương tháng 14 dựa trên kết quả SXKD của Công ty và 

kết quả đánh giá của Nhân viên. Kể từ 07/2022 nhóm Nhân viên ngạch G3 trở xuống đánh 

giá PA và thưởng hàng tháng.. 

- Ngoài ra CB CNV còn được đi tham quan học tập 2 năm 1 lần; Mua cổ phiếu với giá ưu 

đãi; Quà tết; Tổ chức xe đưa rước cho CB CNV về quê đón Tết hoặc thanh toán tiền tàu xe 

cho CB CNV không nằm trong tuyến đường xe đưa rước của Công ty; khám sức khỏe định 

kỳ hàng năm; … 

- Làm việc ca đêm: Phụ cấp thêm 35%. 

- Làm thêm giờ được tính theo quy định hiện hành. 

➢ Nộp hồ sơ: Gửi thông tin ứng tuyển qua địa chỉ Email: tuyendungvnd@vinasoy.com ;/  

hong.nguyen3@vinasoy.com hoặc tại Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy Bình Dương - Số 

15 Đường số 31, KCN VSIP II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 

➢ Hoặc liên hệ trực tiếp: Ms Hồng – 0901.159.700 

 

mailto:hong.nguyen3@vinasoy.com

