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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
“V/v: Tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản”

IT JAPAN ACADEMY (trực thuộc Viện Quản Trị & Phát Triển Nguồn Nhân

Lực) là đơn vị hợp tác với các CÔNG TY NHẬT BẢN trong viêc chuẩn hoá và

hỗ trợ việc làm tại Nhật Bản cho kỹ sư các chuyên ngành CNTT, Cơ khí, Xây

dựng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư các ngành nói trên của các Công ty

Nhật Bản ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó IT JAPAN ACADEMY thông

báo tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản với các chuyên ngành CNTT, Cơ

khí, Xây dựng như sau:

I. CÁC CÔNG TY TIẾP NHẬN TẠI NHẬT BẢN GỒM: 

Công ty Media Bridge, Công ty NST, Công ty Netforest, Công Ty GeoBrain,  Công ty
ITEC, Công ty OKIT, Công ty Media wars.

II.THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 100 KỸ SƯ(CNTT, xây dựng, cơ khí)

+.Địa điểm làm việc: Nhật Bản hoặc Việt Nam (tuỳ theo mong muốn của kỹ

sư).

+. Thời gian hợp đồng: Vô thời hạn.

2. Đối tượng tuyển dụng: 

- Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, xây

dựng, cơ khí.

- Sinh viên năm cuối  các chuyên ngành CNTT,  xây dựng,  cơ khí   các

trường đại học chính quy tại Việt Nam.

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Chưa từng đi Nhật và làm hồ sơ phái cử ở đơn vị khác.

3. Lương và đãi ngộ:

+. Lương cơ bản : 180.000 – 500.000 yên/tháng(thoả thuận theo năng lực)

+. Trợ cấp đi lại : tối đa 20,000yên / tháng

+. Trợ cấp khác : tuỳ năng lực từng người.

+. Thưởng 1 năm 2 lần - tùy vào thành tích của cá nhân và công ty.

+. Được đi tham quan du lịch tại Nhật Bản 1 – 2 lần/ năm

+. Đào tạo tiếng Nhật miễn phí đạt tương đương N3 trước khi sang Nhật.

4. Quy trình tuyển dụng:  

- Phỏng vấn trực tiếp lần 1: 07/11/2015(test IQ và phỏng vấn).

- Ký cam kết, nội quy chuẩn hoá với IT Japan Academy về việc đào tạo và

chuẩn hoá kỹ năng miễn phí. Thời gian đào tạo và chuẩn hóa kéo dài từ

6-8 tháng
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Nội dung chuẩn hoá bao gồm: 

Nội dung Trình độ Thời gian đào tạo
Tiếng  Nhật  Giao

tiếp

N3 Từ 16/11/2015- 15/7/2016

Chuyên môn Thực hành dự án thực tế Kết  hợp  trong  quá  trình  học

Tiếng Nhật
Kỹ năng Giao  tiếp,  phỏng  vấn,  tác

phong….

Kết  hợp  trong  quá  trình  học

Tiếng Nhật
- Phỏng vấn trực tiếp lần 2 với công ty Nhật Bản: Trong giai đoạn hoặc kết

thúc giai đoạn chuẩn hoá. 

- Hỗ trợ làm hồ sơ xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản.

5. Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2015

6. Hồ sơ bao gồm:  

-  CV theo mẫu của đơn vị.

-   Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại  học(đối  với  kỹ sư đã tốt

nghiệp)

-  Đối với sinh viên năm cuối nộp bảng chứng nhận kết quả học tập.

7. Địa điểm nộp hồ sơ và phỏng vấn:Phòng tuyển dụng -  Tầng 3,Tòa nhà

HESCO, Km10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (Đối diện Học viện Công nghệ

Bưu chính viễn thông). 

Điện  thoại  liên  hệ: Ms.Thủy  -  0918.912.826,      Email: thuypt.

itjapan@gmail.com

Ghi chú:

Kỹ sư chọn 1 trong các Lịch học sau:

Lịch học 1: Học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6(Sáng 8h-11h; chiều 13 – 16h)

Lịch học 2: Ca sáng từ thứ 2 đến thứ 6( 8h-11h)

Lịch học 3: Ca chiều từ thứ 2 đến thứ 6(13h-16h)

Lịch học 4: Ca tối từ thứ 2 đến thứ 6(18h-21h)

Địa điểm học: IT Japan Academy Tầng 3,Tòa nhà HESCO, Km10, Trần Phú, Hà

Đông, Hà Nội (Đối diện Học việnCông nghệ Bưu chính viễn thông).

Học viện IT-JAPAN trân trọng thông báo!
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