THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

VPĐD AULA TECHNOLOGY INC TẠI TP.HCM

URL:http://www.aulatechnology.jp
■Trụ sở chính
221-1 Morisato, Tsuru shi, Yamanashi ken, 402-0013, Japan
TEL: +81-554-21-9080
FAX: +81-554-21-9081
■VPĐD tại Tp.HCM
Lầu 7, Trung Tâm Dịch Vụ Thương Mại Nông Nghiệp Phía Nam, 135A Pasteur, Phường
6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
TEL: 08 39115505 FAX: 08 39115503
AULA TECHNOLOGY INC. là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, được thành lập năm
1961 có trụ sở chính tại tỉnh Yamanashi và năm 2010 chúng tôi đã thành lập văn phòng đại
diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Công ty chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các loai máy chuyên dụng, máy tự động, các
loại đồ gá phụ trợ chuyên dùng trong ngành công nghiệp ô tô, điện tử, điện gia dụng, y tế
v.v…
Do nhu cầu phát triển hiện, công ty chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho văn phòng tại Việt
Nam.
Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc về địa
chỉ e-mail
minhhuongkd92a2@gmail.com
ĐiỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Ứng viên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí
Minh, các trường Đại Học thuộc khối Kỹ Thuật.
◆Số lượng: 02
◆Chuyên ngành
- Cơ Khí Chế Tạo Máy, Thiết Kế Máy, Cơ Điện Tử.
◆Kỹ năng
- Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực thiết kế máy
- Có kiến thức và đam mê về lĩnh vực đều khiển tự động (PLC, thủy lực, khí nén v.v…)
- Sử dụng tốt các phầm mềm CAD: ICAD SX, PTC Creo, SoildWorks.
- Sử dụng thành thạo Microsoft office
- Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Nhật ( ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng
Nhật)
◆Phẩm chất
- Chu đáo, cẩn thận trong công việc.
- Tư cách đạo đức tốt, năng động, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.

◆Mô tả công việc
- Thiết kế máy chuyên dụng, máy tự động. thiết kế đố gá v.v...
- Hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật v.v…liên quan trong quá trình thiết kế.
【Địa điểm làm việc】
- VPĐD AULA TECHNOLOGY INC. tại Tp.HCM
【Thời gian làm việc】
- Từ 8:00 AM đến 17:15 PM (Trường hợp làm thêm giờ (tăng ca) từ 17:15 đến 19:15)
【Mức lương】
- Đối với ứng viên mới tốt nghiệp : 8,000,000 VND( lương cơ bản + phụ cấp)
- Đối với ứng viên có kinh nghiệm và tiếng Nhật: Thương lượng trực tiếp khi phỏng vấn.
【Trợ cấp】
- Được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp theo qui định của công ty và các chế độ theo
Luật lao động Việt Nam.
- Được đào tạo chuyên môn tại Nhật Bản cho ứng viên có năng lực.
【Ngày nghỉ】
-Theo quy định của Luật lao động Việt Nam và theo lịch công ty
【Thời gian thử việc】
01 tháng
【Hồ Sơ Dự Tuyển】
1. Đơn xin việc
2.Sơ yếu lý lịch
3.Bản sao các bằng cấp liên quan (không cần công chứng, sẽ đối chiếu với bản gốc khi
phỏng vấn)
Thời gian nhận hồ sơ】
Đến hết ngày 30/05/2019
VPĐD AULA TECHNOLOGY INC TẠI TP.HCM
Trưởng Đại Diện

NGUYỄN TUẤN SƠN

