TUYỂN DỤNG
KỸ SƢ CƠ KHÍ, ĐIỆN - TIẾNG NHẬT N3
(đƣợc đào tạo 3 năm ở Nhật Bản)
Công ty TNHH MUTO Việt Nam là Công ty có 100% vốn đầu tư thuộc Tập đoàn MUTO
SEIKO (Nhật Bản), chuyên sản xuất các khuôn chính xác và các chi tiết cơ khí bằng nhựa. Do
nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng với
nội dung cụ thể như sau:
1. Mô tả công việc:
- Được đào tạo 3 năm ở Nhật Bản.
- Được tiếp xúc với máy móc, công nghệ cao với hệ thống quản lý ISO, HACCP, SAP;
- Được đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn…
2. Yêu cầu công việc:
- Bằng cấp: Đại Học + tiếng Nhật N3
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: 22~29

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu
- Sử dụng được Word, Excel, Power point
- Có nguyện vọng làm việc lâu dài cho công ty

3. Cơ hội và quyền lợi:
- Nhận tiền lương tại Việt Nam và được nhận chi phí đào tạo bên Nhật
- Nghỉ 4 ngày Chủ nhật và 2,3 ngày thứ bảy trong tháng
- Tham gia Bảo hiểm đẩy đủ (YT, XH, TN 24/24, TN)
- Tiền mừng các dịp lễ Tết, Kết hôn, Sinh nhật (được nghỉ thêm 1 ngày hưởng nguyên lương),
Sinh sản, Trung Thu, Quốc tế Thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ…
- Tiền trợ cấp Ngoại ngữ, trợ cấp nhà trẻ, đi lại, chuyên cần, sinh hoạt…
- Tiền tăng lương, tiền thưởng hàng năm
4. Hồ sơ:
- Hạn nhận hồ sơ: Ngày 5/11/2018
- Hồ sơ gồm:
+ Sơ yếu lý lịch
sinh
+ Bản sao CMND
+ Đơn xin việc

+ Bản sao sổ hộ khẩu và giấy khai
+ Bản sao các loại bằng cấp chuyên môn
+ Giấy khám sức khỏe

5. Thông tin liên hệ:
- SĐT: 02513836515 (gặp Phòng Tổng vụ)
- Địa chỉ: Số 2 đường 9A, Khu CN Biên Hòa 2, Đồng Nai
- E-mail: tongvu1@muto.com.vn

