
 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM 
Khu công nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai 

 
AJINOMOTO là tập đoàn đa quốc gia có mặt tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: thực phẩm, acid amin và dược 
phẩm. AJINOMOTO VIETNAM thành lập từ năm 1991, là công ty 100% vốn đầu tư 
Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi đang có mặt ở tất cả các tỉnh thành trên đất 
nước Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển Nhân viên với những nội dung 
sau:  
 

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (01 người)  
 

Mô tả công việc  

 Thực hiện các công việc bán hàng như phân phối sản phẩm, quản lý 
doanh số và thu hồi nợ;  

 Hỗ trợ và đẩy mạnh việc bán hàng của các đại lý; 

 Mở rộng thị trường; 

 Xây dựng mạng lưới phân phối ổn định; 

 Thu thập thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; 

 Báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng. 
 

Yêu cầu 

 Nam, từ 20 – 30  tuổi 

 Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp các ngành liên quan đến nông 
nghiệp 

 Tiếng Anh khá, sử dụng thành thạo MS Office  

 Có sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp tốt. 
 

Quyền lợi  

 Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng mức lương và các chế độ phụ cấp 
cạnh tranh 

 Có cơ hội được đào tạo nhằm phát triển nghề nghiệp 
 

Nơi làm việc 

 Làm việc tại khu vực Bảo Lộc và Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng  
 

Địa chỉ nộp hồ sơ  

 Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng cách sau:   
o Gửi hồ sơ qua địa chỉ e-mail cho Ms. Bảo Vy 

vy_hnb@ajinomoto.com.vn  

 Hoặc gửi hồ sơ về địa chỉ: Công ty Ajinomoto Việt Nam – Kho Bảo Lộc – 
Số 58A Trần Quốc Toản – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng 

 

 Thời gian phỏng vấn: 06/07/2016 
 

Thông tin liên hệ 

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Huỳnh Ngọc Bảo Vy – Phòng Quản Trị 
Nguồn Nhân Lực - Số điện thoại: (061) 383 1289, số nội bộ: 188 

 

   
 



  

 


