
               

Cơ hội tuyển dụng mới dành cho các bạn sinh viên ngày IT, BIS (Business Information System) và Khoa 

học máy tính (Computer Science). 

Tập đoàn RAKUTEN – là một trong những công ty lớn nhất về ngành IT của Nhật Bản sản xuất ra các 

sản phẩm và dịch vụ Internet. Các sản phẩm nổi tiếng của RAKUTEN là Viber, Kobo, Viki. Ngoài ra, 

RAKUTEN còn là tập đoàn phức hợp trong các lĩnh vực giao dịch thương mại điện tử, thẻ visa card, 

dịch vụ khách sạn trực tuyến, chứng khoán, tiền điện tử, thể thao, truyền thông,… đồng thời mở rộng 

quy mô thông qua con đường M&A. Được xếp hạng trong top e-G8 forum công ty lớn nhất về Web 

Application và Internet Services, RAKUTEN đồng xếp hạng ngang với Facebook và Google. 

 

** Những bạn nào muốn biết rõ hơn về Tập đoàn RAKUTEN và thông tin tuyển dụng, xin mời tham dự 

Hội Thảo như sau:  

- 15/11,  10:00 – 12:00 tại VJCC – 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội ( bên trong ĐH Ngoại 

Thương Hà Nội)  

- 16/11, 18:00 – 20:00 tại Hội trường Tầng 1, tòa nhà ULIS-SUNWAH - 144 Xuân Thủy, Cầu 

Giấy, Hà Nội ( bên trong ĐH Quốc Gia)  

** Hoặc tham khảo nội dung tuyển dụng bên dưới và đăng ký theo đường link đính kèm.  

 

Vị trí tuyển dụng: Software Engineer và Infrastructure Engineer.  

Địa điểm làm việc: Tokyo hoặc các văn phòng đại diện ở Nhật Bản 

Địa điểm phỏng vấn: Tại Singapore, có hỗ trợ chi phí 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh - giao tiếp mức độ Doanh nghiệp, biết tiếng Nhật sẽ là một ưu thế 

Mức lương: 4 triệu JPY- 6.5 triệu JPY /năm ~ tương đương 33,000 USD – 54,200 USD 

Đối tượng: các bạn sinh viên chuyên ngành IT, năm 3 và năm 4, có thể bắt đầu làm việc vào                              

Tháng 5/2016 

Phúc lợi từ RAKUTEN:  

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, chi phí đi lại, mua cổ phần với giá ưu đãi, thẻ thành viên tập 

GYM  

- 3 buổi ăn được cung cấp mỗi ngày 

- Hưởng quyền lợi: GYM với huấn luyện viên và Spa. 

- Không gian thư giãn thoải mái nạp lại năng lượng để làm việc hiệu quả hơn 

 

Hạn chót đăng ký: 30 Tháng 11, 2015.  

Đăng ký qua: http://www.topcareer.jp/inter/company_search/?id=001385 
 
Thông tin liên lạc: gửi mail về TOPCAREER.International@4th-valley.com 
Hoặc Like/Inbox facebook : TOP CAREER VIETNAM để biết thêm chi tiết.  
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