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NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỐI NGOẠI (01 Vị trí) 

Mô tả công việc:  

• Phụ trách thực hiện kế hoạch truyền thông về các hoạt động của Công ty 
Ajinomoto Việt Nam: 
- Các hoạt động xã hội và hoạt động tạo lập giá trị chung của Ajinomoto (ASV),  

tham quan nhà máy từ xa (Virtual Tour),… trên các phương tiện truyền thông 
và mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok,…; 

- Về sản phẩm và ứng dụng sản phẩm để thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm 
Công ty và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty trên các phương tiện 
truyền thông và mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok,…; 

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ quan 
chức năng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông cũng như hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của Công ty; 

• Phối hợp với các Bộ phận, các Phòng ban khác để triển khai các chiến dịch/ dự 
án/ hoạt động hỗ trợ kinh doanh của Công ty. 

Yêu cầu công việc: 

• Nam từ 22 - 26 tuổi; 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan 
hệ quốc tế; 

• Tiếng Anh: Tốt; 

• Có kiến thức về truyền thông và truyền thông mạng xã hội, nắm bắt các xu hướng 
đang thịnh hành cũng như mối quan tâm của người tiêu dùng;   

• Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và kỹ năng viết tốt; 

• Năng động, sáng tạo; 

• Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp và có thành tích học tập tốt. 

Chính sách phúc lợi: 

• Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (nghỉ thứ bày và Chủ nhật);  

• Được tham gia tất cả các loại Bảo hiểm theo Luật lao động Việt nam; 

• Chính sách thưởng và phúc lợi cạnh tranh theo năng lực làm việc;  

• Có cơ hội được đào tạo phát triển năng lực bản thân. 

Nộp hồ sơ: 

Gửi hồ sơ ứng tuyển thông qua:  

• Website: https://www.ajinomoto.com.vn/vi/co-hoi-nghe-nghiep 

• Fanpage: https://www.facebook.com/TuyendungtaiAjinomotoVietNam 

 

Thành lập từ năm 1991, Công ty Ajinomoto Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài và là 
thành viên của tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản. Với sứ mạng đóng góp cho sức khỏe và cuộc 
sống hạnh phúc của người Việt, Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn cố gắng mang đến cho người 
tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có chất lượng và tính an toàn cao. “Chúng tôi trân trọng 
tất cả giá trị của nhân viên có đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Ajinomoto và mong muốn 
trở thành nơi mà họ có thể trưởng thành và phát triển khả năng ở mức cao nhất”. Chào mừng 
các bạn đến với Công ty Chúng tôi và trở thành thành viên của gia đình Ajinomoto! 

https://www.ajinomoto.com.vn/vi/co-hoi-nghe-nghiep

