CÔNG TY TNHH VIETNAM TOYO DENSO
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, Tp. Hải Dương ( Gần ga Tiền Trung )
Liên hệ: 03203. 574. 450, Hotline: 0918 778 512 ( Ms. Nga, P.HCNS )
Công ty TNHH VIỆT NAM TOYO DENSO (Là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản) chuyên lắp ráp linh kiện cho ô
tô xe máy, địa chỉ: Khu CN Nam Sách – TP Hải Dương (gần ga Tiền Trung).
Khách hàng chính: Honda, VW…
Quy mô công ty: 3000 lao động (Tính đến T2/2017)
Thu nhập và các trợ cấp: ( Dành cho ứng viên mới tốt nghiệp ĐH)
♦ Lương cơ bản: 4,490,000 VNĐ
♦ Trợ cấp trình độ: 1,000,000 VNĐ
♦ Trợ cấp đi lại: 350,000 VNĐ
♦ Trợ cấp chuyên cần: 290,000 VNĐ
♦ Trợ cấp chuyên môn kỹ thuật ( Dành cho nhân viên làm việc liên quan đến trình độ kỹ thuật): Từ 1,000,000 ~
5,000,000 VNĐ, phụ thuộc vào kết quả đánh giá trình độ kỹ thuật trong kỳ của nhân viên
♦ Trợ cấp tiếng Nhật: Từ 300,000~5,000,000 VNĐ (N5~ N1)
♦ Trợ cấp tiếng Anh: Từ 300,000~5,000,000 VNĐ (Theo quy định của công ty)
♦ Trợ cấp con nhỏ đến năm 18 tuổi: 50,000 VNĐ/em
♦ Trợ cấp chức vụ: Từ 500,000~ 6,150,000 VNĐ (Theo quy định công ty)
♦ Trợ cấp đặc biệt: 100,000 VNĐ/ tháng
♦ Trợ cấp ca: Ca 1: 10,000 VNĐ/ca , Ca 2: 10,000 VNĐ/ca, Ca 3: 10,000 VNĐ + 30% LHĐ
Chế độ phúc lợi:
♦ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
♦ Một năm được nghỉ 12 ngày phép, hưởng 100% lương từ công ty
♦ Tham quan nghỉ mát hàng năm, tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị nhân dịp năm mới như
ti vi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy…
♦ Thưởng Tết và thưởng Đề án cải tiến trong công việc
♦ Tham gia các khóa đào tạo kiến thức về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng mềm để phát triển bản thân
và các khóa đào tạo quản lý để thăng tiến trong công việc;
♦ Có cơ hội đào tạo nước ngoài, cơ hội thăng tiến cao…
Thời gian làm việc:
♦ Chế độ nghỉ giải giao giữa giờ, nghỉ ăn trưa,…
♦ Trung bình CBCNV được nghỉ 4 ngày chủ nhật & 2 ngày thứ 7
Tổng số ngày nghỉ phép ( ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ quốc gia, nghỉ phép cố định…): 94/365 ngày
♦ Làm việc 7 tiếng/ngày đối với phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi
Môi trường làm việc:
♦ Môi trường làm việc sạch sẽ, hiện đại
♦ Trang bị điều hòa ở tất cả các khu vực trong nhà máy
♦ Trang bị phòng tắm nóng lạnh phục vụ nhu cầu cá nhân
♦ Trang bị phòng Karaoke để phục vụ nhu cầu giải trí.

