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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM  

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH – KỸ THUẬT VIÊN  LÀM VIỆC TẠI NHẬT 

THÁNG 3 NĂM 2017 

Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp Cấp 2, THPT, TC, CĐ, ĐH 

 Nam: 160cm trở lên. 

 Nữ: 150 cm trở lên 

 Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh viêm gan B, HIV, các bênh truyền nhiễm. 

 

I. THỰC TẬP SINH: 

1. CHẾ BIẾN THỦY SẢN  

 Đối tƣợng:   Tuyển 15 nữ, 5 Nam.  Dự thi 30 nữ, 15 nam   

 Lƣơng cơ bản:  26 – 30 triệu (chƣa tính làm thêm có làm thêm thứ 7) 

 Địa điểm làm việc: Hiroshima 

 Ngày thi tuyển:   15 /3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 7 năm 2017  

2. CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP)  

 Công ty:   Công ty chế biến cơm hộp FUJI FUZU  

Đối tƣợng:   Tuyển 30 Nữ.  Dự thi 90 ngƣời. 18-28 

 Lƣơng cơ bản:  28 – 30 triệu (Lƣơng cơ bản: 150,000¥ (842¥/giờ có làm thêm)) 

 Địa điểm làm việc: Chiba 

 Ngày thi tuyển:   20-23/3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 8 năm 2017  

3. CHẾ TÁC SẢN PHẨM NHỰA 

Tên công ty:  CHOSAN GYO   

 Đối tƣợng:   Tuyển 3 Nữ.  Dự thi 9 ngƣời. (tuổi 20-28)  

 Lƣơng cơ bản:  26 – 30 triệu (chƣa tính làm thêm có làm tăng ca) 

 Địa điểm làm việc: Tochigi 

 Ngày thi tuyển:   cuối tháng 3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 9 năm 2017  

4. CƠ KHÍ – XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

Tên công ty:  YOTSUBA KOGYO 

Đối tƣợng:   Tuyển 2 Nam.  Dự thi 6 ngƣời.   

 Lƣơng cơ bản:  26 – 30 triệu (chƣa tính làm thêm) 

 Địa điểm làm việc: GUNMA 

 Ngày thi tuyển:   23/3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 8 năm 2017  

5. MẠ CÔNG NGHIỆP 

Tên công ty:  OMORI KUROMU 

Đối tƣợng:   cần tuyển: 4-6 nam.  thi tuyển: 18   

 Lƣơng cơ bản:  31 triệu – (155,333¥ Chƣa bao gồm làm thêm) 

 Địa điểm làm việc: TOKYO 

 Ngày thi tuyển:   8/3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 9 năm 2017  

6. MAY  1 (may váy, quần âu) 

Đối tƣợng:   cần tuyển: 5 nữ.  thi tuyển: 10 (CẤP 2 TRỞ LÊN)  

 Lƣơng cơ bản:  25 triệu – 30 triệu ( Chƣa bao gồm làm thêm 40- 60 h/ tháng) 

 Địa điểm làm việc: AOMORI 

 Ngày thi tuyển:   24-28 /3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 9 năm 2017  

 

7. MAY  2 ( may quần áo may sẵn cho phụ nữ và trẻ em) 

Đối tƣợng:   cần tuyển: 3 nữ.  thi tuyển: 9 (CẤP 2 TRỞ LÊN)  

 Lƣơng cơ bản:  27 triệu ( Chƣa bao gồm làm thêm) 

 Địa điểm làm việc: FUKUOKA (đã có tts ngƣời việt) 



2 
 

 Ngày thi tuyển:   14 /3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 8 năm 2017  

 

8. MAY  3 ( may quần áo may sẵn cho phụ nữ) 

Đối tƣợng:   cần tuyển: 3 nữ.  thi tuyển: 9 (CẤP 2 TRỞ LÊN)  

 Lƣơng cơ bản:  27 triệu ( Chƣa bao gồm làm thêm) 

 Địa điểm làm việc: Toyama (đã có tts ngƣời việt) 

 Ngày thi tuyển:   18 /3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 10 năm 2017 

 

II. KỸ THUẬT VIÊN:  

1. Sản xuất, thiết kế mẫu dây đai an toàn cho xe ô tô và máy bay 

Tên công ty:  Kyasuto rinkusu    

 Đối tƣợng:   Tuyển 6 Nam và Nữ.  Dự thi 15 - 20 ngƣời.  

 Yêu cầu:  Tốt nghiệp ĐH các ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tử, công nghệ ô tô  

 Lƣơng cơ bản:  18 0000 yên – 36 triệu (chƣa tính làm thêm) 

 Địa điểm làm việc: Shiga 

 Ngày thi tuyển:   20/3/2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 7 năm 2017  

 

2. KỸ THUẬT VIÊN – CƠ KHÍ 1  

 Đối tƣợng:   3 (nam hoặc nữ đều ok). Số lƣợng tham gia thi tuyển: 9 

 Nội dung công việc: Đọc bản vẽ, lập trình thiết kế trên máy   

 Lƣơng cơ bản:  180,000¥ (Chƣa bao gồm làm thêm) 

 Yếu cầu:  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế cơ khí, sử dụng thành 

thạo Autocad 2D 3D 

 Địa điểm làm việc: Chiba 

 Ngày thi tuyển:   Đầu tháng 3 năm 2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 7 năm 2017 

  

3. KỸ THUẬT VIÊN – CƠ KHÍ 2 

Tên xí nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN KOGA KIKAI SEISAKUSHO 

 Nội dung CV:   Thiết kế, vận hành máy cơ khí, thiết kế hệ thống tự động hóa sản xuất 

Lƣơng cơ bản:  180,000¥ (Chƣa bao gồm làm thêm) 

Số KTV:   tuyển  4 Nam (7-8 ngƣời thi tuyển)  

  Yêu cầu:   Tuổi 21 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành cơ khí, ô tô. 

Địa điểm làm việc: Shiga 

 Ngày thi tuyển:   tháng 3 năm 2017 

 Dự kiến xuất cảnh:  tháng 7 năm 2017 

 

4. KỸ THUẬT VIÊN – CƠ KHÍ 3 

Tên xí nghiệp:  CONC TY TNHH YAMA KEI SEISAKUSHo 

 Nội dung CV:  Vận hành máy cơ khí và kiểm tra sản phẩm cơ khí 

Lƣơng cơ bản:  180,000¥ (Chƣa bao gồm làm thêm) 

Số KTV:   tuyển  1 Nữ (2-3 ngƣời thi tuyển)  

  Yêu cầu:   Tuổi 21 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành cơ khí, ô tô, điện. 

Địa điểm làm việc: Nara 

 Ngày thi tuyển:   tháng 3 năm 2017 

 Dự kiến xuất cảnh: tháng 7 năm 2017 

 

5. KĨ SƢ ĐIỆN TỬ (Tuyển ứng viên tại VN và Nhật.) 

Số lƣợng:   TUYỂN GẤP: 08 KĨ SƢ ĐIỆN TỬ  

Địa Điểm:  Tỉnh Shiga, thành phố Takashima 

Lƣơng cơ bản:   22 - 24 man 

Nội dung Công việc:  Điều khiển máy kiểm tra bảng linh kiện điện tử.  

Hạn hồ sơ:   16/3/2017 

Dự kiến Xuất cảnh:  Tháng 5 ( muộn nhất tháng 6) 
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Yêu cầu:  Tiếng Nhật: tƣơng đƣơng N4 trở lên ( Kaiwa ổn ) 

Phí:    3000 USD  

 

III. VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT TRONG NƯỚC: 

1. [Hà Nội] NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ 

Công ty 100% vốn Nhật chuyên về kỹ thuật có trụ sở chính tại Keangnam Hà Nội cần tuyển pháp 

chế, cụ thể: 

Mô tả công việc: 

Cập nhập thông tin pháp luật 

Hỗ trợ pháp lý và các vấn đề tuân thủ pháp luật ( bao gồm rà soát, chỉnh sửa, soạn thảo giấy tờ tài 

liệu hợp đồng) 

Hỗ trợ vấn đề liên quan đến pháp chế 

Yêu cầu: 

Độ tuổi : 22~ 

Tốt nghiệp : Đại học chuyên ngành Luật 

Kinh Nghiệm : Có kinh nghiệm làm 1~2 năm về chuyên ngành luật, khả năng dùng excel word 

powepoint 

Tiếng Nhật N4 trở lên , tiếng Anh TOEIC 700 điểm trở lên 

LƢƠNG: 450$ - 500$ 

 

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH 

Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội 

Công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên về kinh doanh máy móc thiết bị. 

Mô tả công việc: 

- Duy trì, chăm sóc khách hàng cũ 

- Tìm kiếm khách hàng mới 

- Đảm bảo doanh số bán hàng theo mục tiêu, kế hoạch đề ra 

- Tiếp nhận, tƣ vấn thông tin hoặc xử lý khiếu nại của khách hàng 

- Thu hồi công nợ 

- Đóng góp ý kiến, xây dựng đội ngũ phòng kinh doanh ngày càng phát triển 

Yêu cầu: 

- Giới tính : Nam (dƣới 30 tuổi) 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành chuyên môn kỹ thuật 

- Có kinh nghiệm làm kinh doanh kỹ thuật 

- Ƣu tiên NẾU biết tiếng Nhật (ƣu tiên lớn) 

- Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và làm việc nhóm 

- Sẵn sàng đi công tác xa, có khả năng lái xe ô tô là 1 lợi thế 

Chế độ: 

Lƣơng: 8 – 10 triệu VND + % doanh số 

Các chế độ theo quy định của Pháp luật 

 

3. NỮ TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT 

Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội 

Công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên về kinh doanh máy móc thiết bị. 

Mô tả công việc: 

Hỗ trợ giám đốc và bộ phận kinh doanh 

- Biên phiên dịch 

- Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết đơn hàng. 

- Liên hệ với công ty mẹ bên nhật  

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. 

Yêu cầu: 

- Giới tính : Nữ ( dƣới 28 tuổi) 

- Năng động, cởi mở, giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và làm việc nhóm tốt 

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi  

- Ngoại ngữ: tiếng Nhật tƣơng đƣơng N2 , biết Tiếng Anh là một lợi thế 

- Có khả năng tƣ vấn, thuyết phục khách hàng 

- Biết về xuất nhập khẩu là một lợi thế 
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Chế độ: 

Lƣơng: 8 – 10 triệu VND 

Các chế độ theo quy định của Pháp luật 

 
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 
NGUYỄN ĐỨC HẠNH 
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên 
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm  
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU 
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam. 

Office: 107A / 1st floor / A1 buiding. 
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523; 
Mobile 2:  (+84) 888. 38.78.79 

Fax:  (+84) 313. 625. 175; 
Email: duchanh@vimaru.edu.vn 
Facebook: Nguyen Duc Hanh 
Web: www.vimaru.edu.vn 
 

 

 

ĐĂNG KÝ: 

- Trực tuyến: http://goo.gl/forms/1cFpCBD7HM 

- Xác nhận sms mobile: 0904523523 sau khi đăng ký online 

 

mailto:duchanh@vimaru.edu.vn
http://www.vimaru.edu.vn/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F1cFpCBD7HM&h=ATPoUA9f_nyVhGjTS7mOn-jIIAy6v9HXgJPI3xu7mDWhptRSIe27aePzlariXiKsZsrz74qNbv2VDBHiybr8APskq3hCLy1AMUlEcS4OiHT13_zZGVFx22qYZ1iNHHwbfAQkww&enc=AZO-EeFhEfMceYWEseplUyFY7OPcPtdvjHHGiId_sJKoAlQN5I3VpdGXXwsNE4zjYkDqJPqe-W5CLrAmUyBGKYN89Nz4B3Z9BcQXlAMit6nclEVIu02TQ-O0hdwZwq5FjuIU_KfYK5wxR_mROD5dBLVpviU0tIMjCatleHiasa6TuEDichGarYKG78FD6ka8RZOkSIzVQh9B-rYpOTYXygad&s=1

