
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1. Nơi làm việc: Nhật Bản 

2. Nội dung công việc: Thiết kế, vẽ bản đồ linh kiện khung thân xe ô tô. 

3. Kinh nghiệm, kỹ năng, phương tiện cần thiết 

● Có kinh nghiệm trong việc thiết kế bằng CATIA V5. 
● Kỹ năng đặc biệt: Kinh nghiệm thao tác với CATIA V5 bản tiếng Nhật. 

4. Hình thức tuyển dụng 

● Nhân viên chính thức thời gian thử việc: 2 tháng 
● Điều kiện làm việc trong thời gian thử việc: như nhân viên chính thức 

5. Bằng cấp 

● Tốt nghiệp đại học trở lên (khoa học tự nhiên, cơ khí, điện – điện tử). 

6. Ngôn ngữ 

● Tiếng Nhật tương đương N4 

7. Chế độ đãi ngộ/Phúc lợi xã hội 

– Tiền lương: 

● Thu nhập năm: 330 man ~ 600 man yên 
● Lương tháng: 22 man yên ~ 35 man yên (lương cơ bản) 

* Khác nhau tùy vào kinh nghiệm 

– Trợ cấp: Trợ cấp thêm giờ (trợ cấp ngoài giờ hành chính: trợ cấp toàn bộ tiền), trợ cấp đi lại                      
(1 tháng tối đa 15 man yên); trợ cấp chứng chỉ năng lực: (tối đa 50,000 yên/tháng). 

– Tăng lương: 1 năm 1 lần (thành tích năm trước 1,000 yên ~ 20,000 yên) 

– Thưởng: 1 năm 2 lần (thành tích 3.6 tháng), trợ cấp phụ thuộc: 10,000 yên ~ 210,000 yên                   
(khi làm việc tại địa điểm khách hàng, khi phụ trách nhiệm vụ ủy thác). 

8. Bảo hiểm các loại 

Bảo hiểm tuyển dụng, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phúc lợi xã                   
hội 



9. Phúc lợi xã hội 

Tiền khi nghỉ việc: có chế độ nhất định, Công đoàn. 

Ghi chú về chế độ: Hỗ trợ khi đạt chứng chỉ năng lực (Khi đỗ, công ty trả 50% tiền học phí);                      
Hỗ trợ học từ xa (~15000 yên); Hỗ trợ tham gia hội thảo (~ 1 man yên/năm); Hỗ trợ đào tạo                     
trong công ty (tất cả tiền học phí); Hỗ trợ khóa học ngoài công ty (~ 20 man yên); Hỗ trợ tiền                      
giảng viên học nhóm (~4 man yên); Có nhà ở nhân viên. 

10. Điều kiện làm việc/ Nghỉ phép 

Thời gian làm việc: 9.00 – 18.00 

Ghi chú: 

● Không có chế độ làm việc thời gian linh hoạt 
● Thời gian làm việc cố định: 8 giờ 

Tuy nhiên thời gian làm việc có thể khác nhau tùy vào từng địa điểm làm việc, từng dự án 

Ngày nghỉ: Thứ bảy, Chủ nhật, Ngày lễ, Nghỉ cuối năm, Nghỉ hè, Nghỉ thai sản, Nghỉ ốm 

Nghỉ bổ sung: Nghỉ có lương (Sau khi làm việc 6 tháng có 10 ngày nghỉ/ 1 năm 123 ngày                    
nghỉ/Cũng có trường hợp ngày lễ, ngày nghỉ bù trùng với ngày thường sẽ phải đi làm vào thứ                   
bảy tuần đó). 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN 

● Phỏng vấn 1 ~ 2 lần 
● Phương thức tuyển chọn: Tuyển chọn hồ sơ => Phỏng vấn lần 1 => Phỏng vấn lần 2                  

=> Naitei. 
● Thời gian phỏng vấn: 12/05/2019 

Lưu ý: Toàn bộ chi phí sẽ do doanh nghiệp Nhật Bản chi trả, ứng viên không mất bất kỳ                    
chi phí nào kể cả chi phí làm hồ sơ, xin visa lao động. 

Để apply vui lòng gửi CV vào hòm thư: hoanggiang@jellyfish-vn.com hoặc liên hệ đến số               
Hotline: 097 810 4343 


