
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C 

cụm công nghiệp Tân Xuyên, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang  

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng kỹ sư về thiết bị chế biến thực phẩm  

Chức vụ Nhân viên  

Ngành nghề  thiết bị chế biến thực phẩm  

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định 

Địa điểm làm việc Lạng Giang, Bắc Giang  

Mức lương Thỏa thuận 

Mô tả công việc - Hiểu và biết sử dụng các dây truyền, máy móc  thực phẩm 

- Phụ trách và vận hành máy móc, thiết bị được phân công  

- Giám sát việc vận hành máy  

- Xử lý các sự cố của máy khi vận hành 

- Bảo dưỡng máy móc theo định kỳ  

- Thực hiện vệ sinh máy theo quy định về an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

Số lượng cần tuyển 5- 10 nhân viên 

Quyền lợi được hưởng - Tổng thu nhập từ 6.000.000đ trở lên  

- Được đóng bảo hiểm xã hội ngay khi kết thúc chương trình 

thử việc.  

- Chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật  

- Chế độ làm thêm giờ theo quy định của pháp luật 

- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại công ty; có chỗ nghỉ trưa tại công ty  

- Được cung cấp các công cụ dụng cụ theo yêu cầu công việc. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện. 

- Hưởng tháng lương thứ 13  

- Có cơ hội được đi học hỏi các doanh nghiệp trong nước và 

nước ngoài. 

Số năm kinh nghiệm Không  

Yêu cầu bằng cấp Đại học  

Yêu cầu giới tính Nam 

Yêu cầu độ tuổi 22- 28  

Yêu cầu khác - Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, bao 

quát vấn đề. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn, trung thực, cẩn 

thận, tỉ mỉ. 

- Trung thực, thật thà, có trách nhiệm, làm việc kiên trì có 

mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty. 

-  Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 

- Chỉ tuyển các bạn  ở Bắc Giang 

Hồ sơ bao gồm Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền, các loại văn bằng, 

chứng chỉ (bản sao),CMND và hộ khẩu phô tô,  bản mô tả quá 



trình công tác, kinh nghiệm công việc (nếu có) 

Hạn nộp hồ sơ không 

Hình thức nộp hồ sơ Qua email  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Người liên hệ Phan Thị Thanh Ca 

Địa chỉ liên hệ Tầng 15 tòa nhà Diamond, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân,  

Hà nội. 

Email liên hệ thanhca@goc-food.com 

Điện thoại liên hệ 0912.307.111/0936.975.936 

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG 

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 

G.O.C 

Sơ lược về công ty Công ty có thương hiệu trên thị trường quốc tế, hiện nay là một 

trong những công ty đứng đầu về trồng trọt và chế biến thực 

phẩm (rau, củ, quả), thủy hải sản xuất khẩu đi các quốc gia Nhật 

bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU, Thụy Sỹ, Canada, Israel, Úc..... Công ty 

có các nhà máy tại Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An. 

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC là một trong 

những công ty về thực phẩm tại Việt Nam có tiêu chuẩn trong 

ngành thực phẩm là BRC, IFS.  

Công ty chuyên chế biến các mặt hàng nông sản, thủy sản và gia 

vị. 

Website www.goc-food.com 

 

        GIÁM ĐỐC  
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