
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ TOCHIGI
Yêu cầu tuyển dụng                 Mã số: KS211003                                                   Ngày phát đơn: 18/10/2021

STT Hạng mục Nội dung

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận NIT

2 Địa điểm làm việc: TOCHIGI

3 Ngành nghề xin Visa: KĨ SƯ CƠ KHÍ

4 Tên và nội dung CV cụ thể:
Vận hành máy phay tiện CNC, NC… ( cty chuyên sản xuất linh kiện oto, máy xây 

dụng, nn)

5

Điều kiện tuyển dụng: 
Số TTS cần tuyển: 2
Nam ☑         Nữ ☐

Số TTS tham gia tuyển: 2~3
Nam ☑          Nữ ☐

1. Độ tuổi Dưới 35

2. Trình độ: ĐẠI HỌC

3. Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm vận hành máy phay tiện CNC, NC.... 
- Có khả năng học và tiếp thu tiếng nhật tốt
- Có sức khỏe tố, hòa đồng với môi trường tập thể 
- Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cũng như trong cuộc sống

4. Yêu cầu khác

Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt

Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☑ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:     Đã KH ☑          Chưa KH ☑

6 Hình thức tuyển dụng: PHỎNG VẤN ON LINE (ZOOM)

7 Tiền thu nhập:
Lương cơ bản 190.000 yên /tháng. 

Mỗi tháng làm thêm khoảng 40 tiếng
Thu nhập bình quân cả làm thêm khoảng 18-22 man (tùy thuộc khối lượng cv)

8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, 
bảo hiểm thất nghiệp:

Theo luật pháp Nhật Bản quy định

9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 25/10/2021

10 Thời gian thi tuyển 30/10/2021-5/11/2021

11 Ngày dự kiến nhập cảnh : 15/3/2022

Các phòng phối hợp:

STT Công việc Thời gian Bộ phận chịu trách nhiệm

1 Nhận Form ứng viên từ ngày 18/10/2021 Phòng Tuyển dụng

2 Test IQ + tay nghề - Không cần 

3 Gửi list và Form cho đối tác 28/10/2021 Phòng Đối ngoại

4 Kiểm tra theo nghiệp vụ ứng 
viên 2 ngày trước thi tuyển

30/10/2021 Đối ngoại + Hồ sơ nội + Đào tạo + Tuyển dụng

5 Luyện tập ít nhất 2 ngày trước 
thi tuyển trước thi tuyển

30/10/2021 Đào tạo + Tuyển dụng

6
Hình ảnh công việc, link video 
(thông tin tham khảo)

Công ty hiện tại đang có 2 bạn kĩ sư VN làm việc tại xí nghiệp, bình 
quân thu nhập về tay khoảng 18-20man/ tháng
Môi trường làm việc hòa đồng, mọi người thường xuyên giúp đỡ tạo 
điều kiện cho nhau.
Công ty có ca ngày và ca đêm nên ưu tiên các ứng viên có thể hòa 
nhập được với môi trường mới

                         Chịu trách nhiệm chính đơn hàng:  LL


