
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong 

Trụ sở chính: 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 

Website: http://vieclamtainhat.com.vn – Hotline: 098 210 6036 

TP.Cần Thơ, ngày 1  tháng 10  năm 2019 

 

 TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC 12 THÁNG TẠI TẬP ĐOÀN PRIME DELICA  

(Đăng kí tư vấn trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/viSeB3BAed9Zf7jd8) 

Trường Đại học Cần Thơ cùng với công ty Hải Phong phối hợp triển khai chương trình tuyển dụng này, nhằm 

hỗ trợ việc làm cho sinh viên được làm việc, tiếp cận nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại của Nhật Bản. 

Hiện nay, tập đoàn Prime Delica cùng với công ty Hải Phong.,JSC của Việt Nam cùng phối hợp tiếp nhận 

nguồn nhân sự là sinh viên trường Đại học Cần Thơ làm việc tại tập đoàn ở các lĩnh vực như: Công nghệ thực phẩm, 

đóng gói bảo quản, chế biến, hoàn thiện sản phẩm: Rau, hoa quả tươi, đồ ăn nhanh, thực phẩm… 

Tên công ty Prime Delica Website https://primedelica.com/ 

 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

 

Kanagawa 

Giới thiệu 

tập đoàn 

Tập đoàn công nghệ PrimeDelica là một trong 

những tập công nghệ thực phẩm lớn nhất của 

Nhật Bản có trụ sở tại TP.Kanagawa – Nhật 

Bản, nhà máy hiện đang có rất nhiều nhân viên 

người Việt nam làm việc, nhà máy cung ứng 

thực phẩm sạch cho hệ thống các siêu thị, đại lý, 

các cửa hàng tiện ích như: Seven Eleven, Aeon 

Mall, Ministop, Combini, 24h… 

 

Thời gian làm 

việc 

08h00-17h00  

(8h/ngày, 5 ngày/tuần) 

(Làm thêm ngoài giờ theo 

yêu cầu của tập đoàn). 

 

Mức lương Lương tháng cơ bản: ~ 32 triệu VNĐ/tháng 

(chưa tăng ca thêm giờ) 

 

 

 

 

Mô tả công 

việc 

Kiểm tra chất lượng thực 

phẩm. 

Làm công việc theo dây 

chuyền công nghệ hiện 

đại về sơ chế, đóng gói 

bảo quản thực phẩm trong 

nhà máy. 

 

 

 

 

Yêu cầu 

Các bạn nữ đang theo học các trường cao đẳng, 

đại học, độc thân tuổi dưới 27. Mắt tốt đạt 1.0 

trở lên (chấp nhận đeo kính). Những người có 

tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo.  

Có trách nhiệm trong công việc, ưu tiên SV  đã 

từng đi làm thêm tại các nhà hàng, quán ăn, 

hoặc tốt nghiệp các ngành nông nghiệp, công 

nghệ thực phẩm. 

Mong muốn được học tiếng Nhật và trải 

nghiệm khám phá Nhật Bản. 

Ngày phỏng 

vấn dự kiến 

Đợt 1: 30/10/2019 

Đợt 2: 30/11/2019 

Số lượng 120 Sinh viên Nữ 

http://vieclamtainhat.com.vn/
https://primedelica.com/


Ngày xuất 

cảnh dự kiến 

Tháng 5-6/2020 Thời gian 

nhận hồ sơ 

Đợt 1: 20/10/2019 

Đợt 2: 15/11/ 15/11/2029 

Lưu ý: Công ty sẽ dừng nhận hồ sơ ứng tuyển 

phỏng vấn trước thời hạn khi đã đủ số lượng. 

 

 Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7: 098 210 6036 (Zalo) 

 Tư vấn trực tiếp, đăng ký nhận hồ sơ ứng tuyển tại: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh Viên (gần 

sân khấu Đoàn Trường, canh nhà học C1). 

 Đăng ký trực tuyến tại: https://forms.gle/viSeB3BAed9Zf7jd8 

Một số gương mặt tiêu biểu đã tham gia chương trình! 

 

  



Một số hình ảnh về sản phẩm đặc trưng của nhà máy! 

   

 
 

 

 
Tập đoàn Prime Delica 

 
 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 


