
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN BAPI HOÀNG ANH GIA LAI 

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. 

 

Vị trí: CÔNG NHÂN PHÂN XƯỞNG PHA LÓC HEO 

1. Số lượng: 50 nhân sự 

2. Mô tác Công việc: 

- Trực tiếp sản xuất sản phẩm theo sự phân công của Quản đốc phân xưởng 

- Giữ gìn vệ sinh chung trong và ngoài nhà máy trước và sau ca làm việc 

- Sơ chế, cắt sản phẩm theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. 

- Phân loại, nhận diện được các mã sản phẩm trong sản xuất chế biến thịt, đóng gói và cân 

hàng thành phẩm. 

- Vệ sinh khu vực chế biến, sản xuất và dây chuyền đóng gói đầu- giữa- kết thúc ca sản 

xuất 

- Kiểm tra,lưu giữ các nguyên vật liệu được nhập vào trong ca làm việc 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm 

3. Yêu cầu: 

- Nam/Nữ tuổi từ 18 trở lên 

- Thái độ năng động, tư duy sáng tạo, cẩn thận, tỉ mĩ,  

- Có kiến thức về thực phẩm và hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm/ 

- Ứng viên không có KN sẽ được đào tạo 

4. Quyền lợi: 

- Thu nhập: 6.500.000 đ – 7.500.000 đ/tháng 

- Được đóng BHXH, BHYT, lương tháng 13…theo quy định 

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm 

- Du lịch nghỉ mát, và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

5. Thông tin liên hê: 

- Email: huyna@bapihagl.com; myht@bapihagl.com 

- Số DT: 0933 130286 (Huy) – My (0869 247 818) 

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

Lai, Việt Nam 
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