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Kính gửi: - Ban giám hiệu Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại

Gia Lai

- Các khoa thuộc khối Nông Lâm Nghiệp - Công nghệ hoá học và thực

phẩm – Trường Đại học Nông Lâm

- Các khoa thuộc khối Kinh tế - Quản trị – Trường Đại học Nông Lâm

Lời đầu tiên, Công ty CP Bapi Hoàng Anh Gia Lai kính gửi Quý trường và

Quý khoa lời chào trân trọng!

Công ty Cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai là một Công ty hàng đầu hoạt động trong

lĩnh vực chế biến và cung cấp thực phẩm sạch, nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp

bền vững của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, với phương châm thực phẩm an toàn là

nền tảng dinh dưỡng kiến tạo nên sức khỏe của người dân.

Công ty thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Vị trí, đối tượng tuyển dụng: Nhân viên kiểm tra/quản lý chất lượng sản phẩm

tại các Phân xưởng

1.1. Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm tra nguyên liệu đầu vào, theo đúng quy trình dẫn hướng công việc và

SOP.

- Đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra

- Thu thập số liệu phân tích thành phẩm để tổng hợp báo cáo định kỳ hằng ngày, tuần,

tháng, quý

- Kiểm soát dây chuyền nhà máy đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt tránh

nhiễm chéo, tránh lẫn lộn giữa sản phẩm trước và sau



- Kiểm tra chất lượng, GMP, độ an toàn trên dây chuyền sản xuất.

- Duy trì hệ thống chất lượng, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ; lưu hồ sơ các hạng mục

kiểm tra; lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra

- Xây dựng và cập nhật sửa đổi các hồ sơ công bố sản phẩm, tem nhãn, bao bì sản

phẩm trong quá trình sản xuất

1.2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh

học, quản lý chất lượng, chăn nuôi thú y.

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức về HACCP, VSATTP, ứng viên có

kinh nghiệm QA - QC về thực phẩm, chăn nuôi thú y hoặc làm trong nhà máy sản

xuất thực phẩm.

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.

1.3. Quyền lợi

- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 triệu

- Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thưởng tháng lương 13 theo quy định công ty và các chế độ phúc lợi khác

- Cơ hội đào tạo và phát triển.

1.4. Địa điểm làm việc

- Nhà máy: Thôn Phú Tân, Xã La Băng, Huyện Chư-Prong, Tỉnh Gia Lai

- Nhà máy: 859 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

2. Vị trí, đối tượng tuyển dụng: Nhân viên kiểm tra/quản lý chất lượng sản phẩm

tại Lò mổ

2.1. Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình của quá trình giết mổ và các biện pháp kiểm soát chất lượng

nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.



- Thực hiện việc kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng (pH, nhiệt độ, cảm quan,…) các công

đoạn theo quy trình sản xuất để đảm bảo các yêu cầu theo GMP.

- Kiểm tra tuân thủ vệ sinh nhà xưởng máy móc, quy định về sắp xếp, quy trình vệ

sinh nhà xưởng và thiết bị

- Duy trì hệ thống chất lượng, lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra; lập các báo cáo về sự

không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra

- Pha/kiểm tra các loại hóa chất. Đảm bảo việc sử dụng hóa chất được tuân thủ theo

quy định.

- Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng sản phẩm; giám sát quy trình

nghiên cứu, thư nghiệm và sản xuất.

- Hướng dẫn áp dụng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tài liệu chất lượng (quy trình, quy

định, biểu mẫu…) mới ban hành.

- Tham gia vào các hoạt động khắc phục sự cố, các dự án cải tiến về chất lượng và an

toàn thực phẩm.

2.2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh

học, quản lý chất lượng, chăn nuôi thú y.

- Có kiến thức và chuyên môn về công nghệ sản xuất thực phẩm.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm.

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo.

2.3. Quyền lợi

- Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 triệu

- Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thưởng tháng lương 13 theo quy định công ty và các chế độ phúc lợi khác

- Cơ hội đào tạo và phát triển.

2.4. Địa điểm làm việc

Công ty CP chăn nuôi gia lai - Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai



3. Vị trí, đối tượng tuyển dụng: Quản lý nhà máy

3.1.  Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sản xuất trong việc điều hành, quản lý mọi hoạt

động trong xưởng, bao gồm nhân sự và trang thiết bị máy móc và các tài sản của

công ty.

- Lập kế hoạch sản xuất ( con người, công cụ dụng cụ, vật tư….) đảm bảo cung cấp

các sản phẩm theo sản lượng yêu cầu hàng tuần, hàng tháng.

- Cập nhật, kiểm soát số liệu nguyên vật liệu tại khu vực phụ trách

- Quản lý nhân sự làm việc trong khu vực được giao: phân công, đào tạo, hướng dẫn,

đánh giá

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ năng suất công việc trong sản xuất.

Kiểm soát báo cáo sản xuất của từng nhóm sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình làm việc.

- Quản lý toàn bộ máy móc, vật tư, CCDC thuộc phạm vi phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sản xuất

- Nhận kế hoạch từ bộ phận kế hoạch chuẩn bị các công cụ, con người…để phục vụ

cho quá trình sản xuất.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, nội quy

nhà máy về quản lý lao động, quản lý sản xuất, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm…

- Chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, quy trình nhằm nâng cao chất lượng

và sản lượng.

- Báo cáo hàng tuần, tháng, quý về tình hình sản xuất của nhà máy đang vận hành.

3.2. Yêu cầu

- Trình độ Cao đẳng trở lên các ngành công nghệ thực phẩm, bảo quản chế biến,

QTKD, QT Doanh nghiệp

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ngành sản xuất chế biến thực phẩm từ thịt lợn/ hoặc

thịt bò/ hoặc thịt gà

- Có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

- Có Kiến thức về ISO 2200, HACCP, GMP



- Nắm rõ quy trình giết mổ và pha lóc các sản phẩm từ thịt gà, thịt lợn, thịt bò

- Có kỹ năng quản lý điều hành nhân viên tổ, nhóm

3.3. Quyền lợi

- Mức lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tăng lương tùy theo năng lực, hiệu quả

làm việc; cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng tháng lương thứ 13 theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & theo quy

định công ty…

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; bảo hiểm tai nạn các chế độ khác

theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thăng

tiến.

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được tham gia các hoạt động, chương trình, team building, du lịch hàng năm do

Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác: khám sức khỏe định kỳ hàng năm; sinh

nhật, hiếu hỉ....

3.4. Địa điểm làm việc

Thôn Phú Tân, xã la băng, huyện Chư-Prong, tỉnh Gia Lai

Cách thức nộp hồ sơ

Gửi CV về địa chỉ email: huyna@bapihagl.com; myht@bapihagl.com

Người liên hệ khi cần hỗ trợ: Số ĐT: 0933 130286 (Huy) – My (0869 247 818)

Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt

Nam

Trân trọng,


