
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
  

Ngày   14   tháng  06  năm   2021    
 

Tập đoàn Sandals VN xuất thân từ khu vực chè lớn nhất cả nước, tọa lạc lại thành phố Bảo Lộc Tỉnh 

Lâm Đồng. Hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất thực phẩm ( 

Coffee hòa tan, Trà hòa tan, Trà túi lọc, sữa bột dinh dưỡng cacao,… ). Để gia tăng giá trị nông sản, thúc 

đẩy tăng trưởng bền vững tại địa phương và giúp người nông dân phát triển kinh tế ổn định, với sứ mệnh 

chia sẻ giá trị với cộng đồng, chúng tôi, nhà máy Galaxy Bảo Lộc (chi nhánh tập đoàn Sandals VN)  đang 

tìm ứng viên cùng chí hướng để phục vụ cho mục tiêu này.  

 

1. Vị trí tuyển dụng : CHUYÊN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN VIÊN NGHIÊN 

CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM.  

 

2. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Hóa thực phẩm, hóa vi sinh. 

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc 

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm ( Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo) 

- Có khả năng giao tiếp. 

- Có hiểu biết về chuyên môn. 

- Có tinh thần làm việc nhóm  

- Có khả năng đi làm xa ( Làm việc tại nhà máy Galaxy Bảo Lộc) 

 

3. Lương và Phúc lợi :  

- Có mức lương cạnh tranh 

- Có BHXH, BHYT, BHTN 

- Lương thưởng tháng 13 

- Có phụ cấp nhà ở và đi lại cho nhân viên ở xa 

 

4. Ứng viên có nhu cầu xin gửi thông tin về :  

Nhà máy Galaxy, thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 

Email : Trung.tt@sandals.vn or Long.dnh@sandals.vn  

Điện thoại : 0937 306 900 (Mr Trung) or 0937 169 268 (Mr Long) 
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