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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng
- Nhân viên nghiên cứu phát triển nguyên liệu.
2. Số lượng cần tuyển: 01 người
3. Mô tả công việc
- Nghiên cứu tìm kiếm nguồn và phát triển nguyên liệu, công nghệ cho các ngành sơn phủ, cao
su, nhựa, mực in.
- Hỗ trợ nhóm kinh doanh, bộ phận Lab về các vấn đề phát triển nguồn nguyên liệu.
- Cùng bộ phận marketing, truyền thông làm các tài liệu, video marketing.
- Phân tích số liệu, làm các báo cáo về thị trường (Dựa trên số liệu từ kinh doanh).
4. Yêu cầu công việc
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa.
- Năng động, linh hoạt có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên các hồ sơ có kỹ năng đọc, viết tiếng Anh chuyên ngành tốt.
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh nhẹn.
- Đam mê nghiên cứu, tìm tòi, học hổi.
- Có thể làm việc độc lập/nhóm.
- Mong muốn và sẵn sàng phấn đấu cho một mức thu nhập cao.
5. Quyền lợi được hưởng
- Lương: Theo thỏa thuận và thưởng theo cơ chế công ty.
- Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty (du lịch, hoạt động dã ngoại,
chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, thưởng cuối năm và nhiều phúc lợi khác).
- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
6. Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Ms Mến, SĐT: 033.601.9786.

