
* Thông tin sẽ được công bố rộng rãi

Nam

2 người

Từng thi công lắp đặt máy móc , thiết bị điện, xây dựng .

Từ 22 ~ 28 tuổi

Cao Đẳng, Đại Học

Nhật ngữ từ N4 trở lên .

* Độ tuổi

* Bằng cấp

* Ngoại ngữ

Nơi làm việc Các công trường thi công .

* Mức lương Lương cơ bản 180.000 Yên ~ 200.000 yên / tháng (chưa tính tăng ca)
Hợp đồng dài hạn (từ 05 ~ 10 năm) Từ 08:30 ~ 17:30

* Trình độ chuyên môn

* Yêu cầu kỹ năng
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc ngoài trời , có sức khỏe , 
ít nói (nghiêm túc , tuân thủ luật lệ - qui định tại công trường)

Thời gian bắt đầu làm việc Tháng 05/2018

* Kinh nghiệm
Thông tin

tuyển dụng

* Chức danh cần tuyển KỸ SƯ  ĐIỆN , ĐIỆN TỬ, XÂY DỰNG  (Biết giao tiếp  tiếng nhật )

* Nội dung công việc
Thi công lắp ráp hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời (lắp đặt 
các tấm Pin mặt trời) .

* Giới tính

* Số lượng cần tuyển

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về bản vẽ lắp đặt tấm Pin mặt trời.Ghi chú

Kỹ thuật xây dựng tổng hợp, thiết kế và thi công các thiết bị xây dựng, 
điện, năng lượng mặt trời ,….

Người chịu trách nhiệm 

tuyển dụng

Chức vụ Giám đốc Họ tên NOGUCHI TATSUHIRO

Đơn vị Email

Khái quát

công ty

Hoạt động kinh doanh

TUYỂN NHÂN SỰ
Tên công ty NIT CO.,LTD
Địa chỉ 〒664-0874       4 Chome - 7- 40 Yamada, Itami-shi, Hyogo Prefecture , Japan .

Mr. Kim 0909.467.277

Email: kimurakimnguyen@gmail.com

▼Ghi chú của công ty

.

Số 2017-11-10 NIT

24/01/2018
Ghi chú Có thi Test thể lực (chạy 50m, hít đất , vật tay với giám đốc) . Test toán IQ .

Ứng viên quan tâm 

vui lòng liên hệ

Người chịu trách nhiệm:

Ngày 10/11/2017

Tăng ca Có (20~30h / tháng) 

Trợ cấp đi lại

Phỏng vấn

Lọc hồ sơ

Ngày dự định phỏng vấn

Công tác

Chỗ ở Ký túc xá (25.000 yên / tháng)

Thưởng Tăng lương

Theo chế độ của công ty 

Điều kiện

thuê dụng

* Loại hình hợp đồng
Hợp đồng dài hạn (từ 05 ~ 10 năm)

Bảo hiểm tai nạn, tuyển dụng, sức khỏe, hưu 

trí

Giờ làm việc

Đãi ngộ

Chuyển công tác

Từ 08:30 ~ 17:30

 (8h / ngày)

* Nơi làm việc

Ngày nghỉ 2 thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ và theo Lịch của 

công ty .
Phép năm



 Một số hình ảnh công trình thi công của công ty NIT



* Thông tin sẽ được công bố rộng rãi

Nam * Độ tuổi Từ 22 ~ 30 tuổi

2 ~ 3 người * Bằng cấp Cao Đẳng, Đại Học

Ghi chú

Nơi làm việc Các công trường thi công .

* Mức lương Lương cơ bản 185,000 Yên ~   / tháng  (chưa tính tăng ca)

* Loại hình hợp đồng
Hợp đồng dài hạn (từ 05 ~ 10 năm)

Giờ làm việc
Từ 08:00 ~ 17:00 

(8h / ngày)

* Trình độ chuyên môn

* Yêu cầu kỹ năng Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc ngoài trời , vui vẻ, hòa đồng

Thời gian bắt đầu làm việc Tháng 06/2018

* Kinh nghiệm Từng thi công lắp dặt máy lạnh , máy điều hòa . * Ngoại ngữ Nhật ngữ từ N4 trở lên .
Thông tin

tuyển dụng

* Chức danh cần tuyển KỸ SƯ  ĐIỆN , ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ  (Biết giao tiếp  tiếng nhật )

* Nội dung công việc
Thi công lắp đặt máy điều hòa không khí và các thiết bị điện liên quan đến công trình 

xây dựng .

* Giới tính

* Số lượng cần tuyển

Mua bán , thi công lắp đặt , tháo ráp máy điều hòa không khí .

Người chịu trách nhiệm 

tuyển dụng

Chức vụ Giám đốc Họ tên MUNEISHI KATSU

Đơn vị Email

Khái quát

công ty

Hoạt động kinh doanh

TUYỂN NHÂN SỰ
Tên công ty SHICO TECHNO CO.,LTD
Địa chỉ 〒578-0975       1 Chome-6-6 Nakakonoikecho, Higashiosaka, Osaka Prefecture , Japan .

Mr. Kim 0909.467.277

Email: kimurakimnguyen@gmail.com

▼Ghi chú của công ty

Họp bàn  về công việc nhân sự .

.  Muneishi Mgr

Số 2017-11-06 SINCO TECHNO

Trong tháng 01/2018
Ghi chú

Ứng viên quan tâm 

vui lòng liên hệ

Người chịu trách nhiệm:

Ngày 

Theo chế độ của công ty 

Tăng ca Có (20~30h / tháng) 1.100 yên/h 

06/11/2017

Thưởng Tăng lương

Phỏng vấn

Lọc hồ sơ

Trợ cấp đi lại

Ngày dự định phỏng vấn

Chủ nhật, ngày Lễ và theo Lịch của công ty . Phép năm

Công tác

Chỗ ở Ký túc xá (25.000 yên / tháng)

Điều kiện

thuê dụng

* Loại hình hợp đồng
Hợp đồng dài hạn (từ 05 ~ 10 năm)
Bảo hiểm tai nạn, tuyển dụng, sức khỏe, hưu trí

Giờ làm việc

Đãi ngộ

Chuyển công tác

(8h / ngày)

* Nơi làm việc

Ngày nghỉ



  Một số hình ảnh công trình thi công của công ty SINCO TECHNO



* Thông tin sẽ được công bố rộng rãi

Mr. Kim 0909.467.277

Email: kimurakimnguyen@gmail.com

▼Ghi chú của công ty

.

Nam * Độ tuổi Từ 23 ~ 30 tuổi

2 ~ 3 người * Bằng cấp Cao Đẳng, Đại Học

Số 2017-12-21 TAIYO DENKI

Trong 24~25/1/2018

Ghi chú

Ứng viên quan tâm 

vui lòng liên hệ

Người chịu trách nhiệm:

Ngày 

6 tháng ~ 1 năm đầu học việc và làm công việc hỗ trợ dưới đất .Ghi chú

Theo chế độ của công ty 

Tăng ca

Nơi làm việc Các công trình thi công .

21/12/2017

Thưởng Có Tăng lương Có

Chủ nhật, ngày Lễ và theo Lịch của công ty . Phép năm

Phỏng vấn

Lọc hồ sơ

Trợ cấp đi lại

Ngày dự định phỏng vấn

Công tác

Chỗ ở Miễn phí ăn , ở .
Điều kiện

thuê dụng

* Mức lương Lương cơ bản 250,000 Yên ~   / tháng 

* Loại hình hợp đồng
Hợp đồng dài hạn (từ 05 ~ 10 năm)

Bảo hiểm tai nạn, tuyển dụng, sức khỏe, hưu trí
Giờ làm việc

Đãi ngộ

Chuyển công tác

Từ 08:00 ~ 17:00 

(8h / ngày)

* Nơi làm việc

Ngày nghỉ

* Trình độ chuyên môn

* Yêu cầu kỹ năng Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc ngoài trời , vui vẻ, hòa đồng

Thời gian bắt đầu làm việc Tháng 04/2018

Các công trình thi công .

* Kinh nghiệm Từng thi công hệ thống điện . * Ngoại ngữ Nhật ngữ từ N4 trở lên .
Thông tin

tuyển dụng

* Chức danh cần tuyển KỸ SƯ  ĐIỆN , XÂY DỰNG (Biết giao tiếp  tiếng nhật )

* Nội dung công việc
Thi công đường dây truyền tải điện trên cao, bão dưỡng đường 

dây .

* Giới tính

* Số lượng cần tuyển

Thi công đường dây truyền tải điện từ nhà máy điện đến trạm biến áp , 

thi công công trình đường dây điện trên cao .

Người chịu trách nhiệm 

tuyển dụng

Chức vụ Trưởng phòng Họ tên NOTOU SUGURU

Đơn vị Tổng vụ Email

Khái quát

công ty

Hoạt động kinh doanh

TUYỂN NHÂN SỰ
Tên công ty TAIYO DENKI KOUJI CO.,LTD

Địa chỉ 〒424-0202       32-1 Okitsuinouecho, Shimizu Ward, Shizuoka, Shizuoka Prefecture , Japan .

mailto:kimurakimnguyen@gmail.com#


  Một số hình ảnh công trình thi công của công ty TAIYO DENKI


