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【事業所】：東京・札幌・仙台・宇都宮・高崎・つくば・千葉・大宮・立川・横浜・厚木・静岡・浜松・刈谷・豊田・名古屋・京都・大阪・広島・福岡・北九州・
熊本
全22拠点 【開発センター】：八戸、東京、名古屋、広島、福岡
5ヶ所

ngành nghề

Outcourcing về cơ khí, điện-điện tử, software, hóa học

会社の特徴

私たちは「人」中心の技術提供をモットーに確かな技術で日本のモノづくり産業に貢献して参りました。これからも独自の教育体制で培われる技術力と、現場でし
か身に付けることの出来ない高度なスキルで、日本のモノづくりを支えていきます。
ビザ、航空券手配、日本語研修、技術研修等の就業のためのサポートも充実しており、安心して働ける職場環境を提供します。

vốn

năm thành lập

4億8365万円

関連企業
主要取引先
加入保険等

01/12/2004

số lượng nhân viên

売上高

7739名 (2018年度）

アウトソーシング（東証一部上場）／アールピーエム／トライアングル／共同エンジニアリング／シンクスバンク

359億円（2018年度）

他

トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、SUBARU、ソニー、レノボジャパン、ニコン、NTT東日本、マイクロソフト、楽天、東芝

他 800社

雇用 ・ 労災 ・ 健康 ・ 厚生年金

年金制度
定 年 制

確定拠出年金制度

自家用車通勤

可

育児休業取得実績

有

有（65歳）

再 雇 用

有

勤 務 延 長

有

nhà ở (1 người)

có (hỗ trợ 50% tiền nhà - tối đa 30000yên)

nhà ở (gia đình)

có (hỗ trợ 50%tiền nhà - tối đa 4 man yên)

support việc làm

有

ngành nghề

nội dung công việc

Nơi làm việc

Phát triển phần mềm
Phát triển web
Thiết kế cơ sở hạ tầng

◎ Thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, phát triển, thử nghiệm, vận hành các hệ
thống WEB, hệ thống kinh doanh, các ứng dụng smartphone- máy tính bảng.
◎Thiết kế, xây dựng mạng, máy chủ
Thiết kế chính sách hệ thống (System policy)
Thiết kế vận hành (giám sát vận hành 、quản lý công việc、thiết kế vận
hành、thiết kế bảo trì)
Quản trị, vận hành

toàn quốc (trao đổi khi phỏng vấn)
応

募

tài liệu

Số lượng tuyển

100 người

Hình thức làm việc

Nhân viên hợp đồng và nhân viên chính thức
(Nếu có chứng chỉ n2 trở lên: NV chính thức)

Học vấn

Cao học, Đại Học, Cao Đẳng, Trường nghề
※Khoa kỹ thuật

Thời gina làm việc

9：00～18：00 (Nghỉ 60 phút)
※Tùy từng bộ phận

Ngày nghỉ

Nghỉ 2 ngày 1 tuần.
Nghỉ tuần lễ vàng, nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ phép có lương
tổng 1 năm 125 ngày (theo 2017)
Học vấn

自由応募
①CV tiếng Nhật
②Bảng điểm
③Bằng tốt nghiệp
mức lương

Hình thức tuyển phỏng vấn (vài lần)
応
選

募
考

210,000円

tốt nghiệp ĐH

205,000円

tốt nghiệp cao đẳng 4 năm

190,000円

tốt nghiệp trường nghề 3 năm

190,000円

tốt nghiệp trường nghề 2 năm

180,000円

Có kinh nghiệm (tùy vào kinh nghiệm)
trợ cấp
Chốt lương

応募受付
窓
口

Lương

tốt nghiệp cao học

địa chỉ
Liên hệ

東京都千代田区丸の内1-8-3
03-3286-4224

Tăng ca - nghỉ lễ - làm đêm - bằng cấp - nhà ở - gia đình
Cuối tháng

Trả lương

Tăng lương

1 năm 1 lần

Thưởng

1 năm 2 lần

Trợ cấp đi lại

trả riêng

丸の内トラストタワー本館5F グローバル採用課
担当者名

210,000～450,000円

15 hàng tháng

