Out-Sourcing TECHNOLOGY
JOB DESCRIPTION
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Tên công ty

Out-Sourcing TECHNOLOGY

Địa chỉ

Tokyo, Nhật Bản

Số lượng nhân viên

6636 (năm 2018)

Website

https://www.ostechnology.co.jp/

Ngành nghề kinh doanh

Chuyên nhận outsource thiết kế linh kiện ô tô, máy móc, linh kiện điều hòa, tủ lạnh, tivi, outsource về kỹ thuật…
Phái cử kỹ sư cho các doanh nghiệp tại Nhật bản

Năm thành lập :

tháng 12 năm 2004

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ
Sau khi sang Nhật sẽ được đào tạo về công việc khoảng 2 tháng tại TOKYO.

Nội dung công việc

Sau đó công ty sẽ giới thiệu, tiến cử qua bên khách hàng của OS TECH làm việc.
Khách hàng của OSTECH chủ yếu là những doanh nghiệp lớn như: HONDA, NISSAN TECHNO, TOSHIBA,
RAKUTEN….
Công việc chủ yếu: thiết kế linh kiện điện - điện tử, thiết kế linh kiện oto, nghiên cứu vật liệu mới….

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Độ tuổi

22-40

Giới tính

Nam/Nữ

Tình trạng hôn nhân

Không yêu cầu

Trình độ
Ngoại ngữ

Tốt nghiệp CĐ, ĐH, ưu tiên chuyên ngành cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, kỹ thuật, thiết kế….
Ưu tiên tốt nghiệp các trường kỹ thuật như ĐH Bách Khoa, ĐH giao thông vận tải, ĐH Công nghiệp Hà Nội… (5
trường Top đầu)
Tiếng Nhật N3 trở lên (hoặc tương đương)
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế của Nhật tại Việt Nam như Denso, Nissan, Enkei…

Kinh Nghiệm/Kỹ năng

Biết về các phần mềm thiết kế như CAD, CAM, NX, SOLIDWORKS, G2b…
Biết thiết kế CAD 3D (bắt buộc)
Chấp nhận cả ứng viên ở Việt Nam và ở Nhật

Yêu cầu khác

Kỹ năng máy tính khá
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận
Có mong muốn làm việc tại Nhật lâu dài

THÔNG TIN CƠ BẢN
Lương
Trợ cấp

20-28 man (tùy thuộc vào kinh nghiệm)
Cách tính: Mức lương = (Số năm kinh nghiệm dùng CAD 3D) x ( 5sên) + (20man 5sên) YÊN

Ngày cần tuyển

Trợ cấp đi lại, trợ cấp nhà ở (không quá 3 man), trợ cấp gia đình, trợ cấp chuyển nhà
Tiếng Nhật N3 -> Kí hợp đồng nhân viên hợp đồng, Mức lương: 20 ~ 25 man Yên ( Khi nào có N2 sẽ trở thành
nhân viên chính thức)
Tiếng Nhật N2 -> Kí hợp đồng nhân viên chính thức, Mức lương: 20 ~ 23 man Yên (Có lương, thưởng hàng năm;
thưởng 2-3 tháng lương/năm)
ASAP

Nơi làm việc

Nhật Bản (tại văn phòng của công ty hoặc tại các công ty khách hàng)

Thời gian làm việc

9h-18h, nghỉ trưa 60 phút, thứ 2 – thứ 6; nghỉ các ngày lễ theo quy định của Nhật (125 ngày/năm)

Hình thức tuyển

Được chi trả toàn bộ chi phí: phí làm visa, thủ tục, vé máy bay…
Chế độ phúc lợi

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
Được tham gia các hoạt động của công ty: lễ hội mùa hè, lễ hội mùa đông, du lịch hàng năm…

