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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 THÁNG 

V/v “Nhân viên kỹ thuật sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử” 

1. Giới thiệu cơ bản về công ty 

Tên công ty Yamagata Sanken Kabushikigaisha 

Địa điểm làm việc Yamagata 

Chính sách hỗ trợ - Được cấp điện thoại khi sang Nhật để học tập và liên hệ với gia đình bạn bè. 

- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ chi phí thi năng lực tiếng Nhật trong quá trình làm việc tại Nhật. 

- Có cơ hội đạt chứng chỉ tiếng Nhật N2. 

 

2. Nội dung công việc 

 

 

3. Cách thức ứng tuyển (Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 (Zalo): 0968043099 

- Đăng kí online ngay để nhận hỗ trợ nộp hồ sơ:  https://forms.gle/EPmqvCx7N5ejQi989 

- Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty Hải Phong-trường Đại học Cần Thơ (Trên dãy văn phòng đoàn trường Đại học Cần Thơ) 

 

Nơi nhận: 

- Trường liên kết thực tập trải nghiệm 

- P. Đối ngoại Hải Phong JSC 

- P. Kinh doanh Hải Phong JSC. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

HẢI PHONG 

 

 

 

Trân trọng! 

 

Thời gian làm 

việc 

 

- 09h00-18h00 

- Từ thứ 2 đến thứ 6  

(hỗ trợ làm thêm giờ) 

 

Mức lương 
 

Lương tháng cơ bản: ~ 33 triệu VNĐ/tháng (chưa tăng ca 

thêm giờ) 

 

Số lượng 

 

60 sinh viên 

 

 

 

Mô tả công việc 

 

 

Làm theo dây chuyền sản xuất, lắp 

ráp, chế tạo linh kiện điện tử 

 

 

 

Yêu cầu 

-Sinh viên đã ra trường hoặc đang học tập tại các trường Cao 

đẳng, Đại học có nhu cầu đi thực tập trải nghiệm tại Nhật. 

(Không yêu cầu kinh nghiệm). 

-Đảm bảo tình trạng sức khỏe. 

-Ưu tiên ứng viên siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi, yêu 

thích công việc lắp ráp linh kiện điện tử. 

Lịch phỏng 

vấn dự kiến 

 

Tháng 07/2020 

Lịch xuất 

cảnh dự kiến 

 

Tháng 02/2021 

http://vieclamtainhat.com.vn/
https://forms.gle/EPmqvCx7N5ejQi989?fbclid=IwAR2WUaSgklzrGQofRMBYQ9zg2G9Nsoky1Hrv0rYxSPNCXQQ3cN6m_yN4F0Q


 

 


