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Toàn cảnh Nhà máy Sữa Đậu nành Viansoy Bắc Ninh 

 

I. Giới thiệu chung về Nhà máy 

Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy là 1 thành viên trực thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi, 

được thành lập năm 1997 và chuyên về các sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành. Vinasoy hiện là công ty đẫn 

đầu ngành hàng sữa đậu nành bao bì giấy trên toàn quốc với hơn 80% thị phần Sữa đậu nành Việt Nam và 

lọt Top 5 Nhà sản xuất Sữa Đậu nành lớn nhất thế giới. 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, vào ngày 25/8/2012, Vinasoy đã khởi công xây dựng 

Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh. Đây là nhà máy sữa đậu nành hiện đại và lớn nhất khu vực Đông 

Nam Á với diện tích trên 61.000m2, toàn bộ dây chuyền sản xuất tại nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc 

Ninh đều được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới của tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển).  

II. Chính sách nhân sự 

Vinasoy cam kết không ngừng hoàn thiện hướng đến sự quan tâm, chăm sóc toàn diện cho người lao động 

từ vật chất đến tinh thần để người lao động trong công ty đều cảm nhận được Vinasoy là gia đình thứ hai 

của mình, đều cảm nhận được sự cân bằng trong công việc và trong cuộc sống.. 

III. Chế độ đãi ngộ 

 Lương khởi điểm năm đầu tiên từ 4 triệu/tháng trở lên tùy theo vị trí công việc, các năm sau thu 

nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc. 

 Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Bộ luật lao động  

 Chế độ nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm. 

 Thưởng cuối năm theo kết quả công việc. 

 Các chế độ khác theo luật lao động. 

IV. Các vị trí đang cần tuyển 

Hiện tại, Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy Bắc Ninh (tại KCN Tiên Sơn, Thị xã Từ Sơn) đang tiếp tục phát triển 

và tìm kiếm thêm ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau:



  

 Nhân viên vận hành khu chế biến 

Số lượng: 2 nam 

 Mô tả công việc: 

-Vận hành, theo dõi, giám sát tình trạng hoạt động các thiết bị chế biến trên dây chuyền sản xuất theo 

đúng tài liệu hướng dẫn 

- Thực hiện khắc phục sự cố thiết bị theo Qui trình  

- Thực hiện bảo dưỡng ngày, tuần theo kế hoạch 

- Chịu trách nhiệm về tiêu hao vật tư, hiệu suất sử dụng thiết bị được giao. 

 Yêu cầu: 

-Giới tính: Nam 

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành CN thực phẩm hoặc CNSH 

- Nắm vững chuyên môn,có khả năng vận hành thiết bị theo đúng quy trình, hướng dẫn 

- Chấp nhận làm việc theo ca. 

- Có sức khỏe tốt. 



 

Nhân viên Phân tích Hóa lý 

             Số lượng: 1 nam 

 Mô tả công việc:  

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các chỉ tiêu hóa lý theo kế hoạch kiểm soát sản phẩm. 

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

- Vận hành thành thạo, đúng quy trình các thiết bị sử dụng trong quá trình phân tích. 

- Tuân thủ nội quy, quy định của Nhà máy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công 

 Yêu cầu : 

- Giới tính: nam 

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành hóa thực phẩm, công nghệ thực phẩm hoặc 

tương đương. 

- Nắm vững kiến thức về phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý trong thực phẩm. 

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng. 

- Có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc. 

- Chịu được áp lực công việc cao. 

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel ... 

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

 



 

 

Nhân viên vận hành khu thành phẩm 

    

 Số lượng: 3 nam 

 Mô tả công việc:  

- Vận hành, theo dõi, giám sát tình trạng hoạt động máy chiết rót trên dây chuyền sản xuất theo 

đúng tài liệu hướng dẫn  

- Thực hiện khắc phục sự cố thiết bị theo Qui trình 

- Thực hiện bảo dưỡng ngày, tuần theo kế hoạch. 

- Chịu trách nhiệm về tiêu hao vật tư, hiệu suất sử dụng thiết bị được giao 

 Yêu cầu: 

- Giới tính: Nam 

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện/Điện tử/Cơ điện tử. 

- Nắm vững chuyên môn, có khả năng vận hành thiết bị theo đúng quy trình, hướng dẫn 

- Chấp nhận làm việc theo ca.  

- Có sức khoẻ tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yêu cầu hồ sơ dự tuyển 

1. Bảng thông tin ứng viên (CV) 

2. Đơn xin việc viết tay; 

3. Bản sao CMND; 

4. Văn bằng chuyên môn, bảng điểm của trường đào tạo cấp và các chứng chỉ khác (tiếng Anh, vi 

tính,...); 

Cách thức gửi hồ sơ: bằng 1 trong 2 cách sau 

+ Gửi bản scan hồ sơ qua email: nga.do@vinasoy.com.vn 

+ Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện: BP Nhân sự, Nhà máy VinaSoy Bắc Ninh.  

 Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02413 714 503 

 

 


