
vốn đầu tư

trợ cấp nhà ở

trợ cấp gia 

đình(vợ)
trợ cấp gia 

đình(con)

trợ cấp khác

năm 2 lần

năm 1 lần

ghi chú của MOREJOB 　tham khảo

địa 

điểm

trường đại học sư phạm kỹ thuật tp HCM/cao đẳng Cao Thắng
bằng cấp liên quan

các loại phí ,thưởng

phí số 1,2 thì sinh viên sẽ tự chi trả trước ,đến khi sang nhật sẽ được 

hoàn trả lại toàn bộ.mục 3 sẽ được trao khi đến Nhật.Mặt khác,trường 

hợp không thể đến Nhật sẽ ko được hoàn trả.

1.　phí học tiếng Nhật

2.　vé máy bay

3.tiền thưởng khi đậu kỳ thi tiếng Nhật N3

ngoài ra

sau khi vào công ty,cấp trên và các anh sẽ chỉ dẫn công việc cho các 

bạn nên không cần kinh nghiệm,nhưng công ty hoan nghênh các bạn 

tham dự các cuộc thi chuyên ngành và tham gia các hoạt động nghiên 

cứu

sơ yếu lý lịch
hồ sơ ứng tuyển

khái quát 

về việc ứng 

tuyển

yêu cầu học vấn
tốt nghiệp dh,cd chính quy、có kinh nghiệm hàn･ưu tiên người có 

bằng chuyên môn hoặc đã tham dự các cuộc thi

lịch 

tuyển 

dụng

tháng 4 nộp hồ sơ

18/19 tháng 5 phỏng vấn,tiệc giao lưu

cuối tháng 5 thông báo kết quả

（ngoài ra）

tháng 8～　học ở trường nhật ngữ

tháng 12　buổi nói chuyện để ra quyết định cuối cùng

tháng 3　　làm việc tại Nhật

yêu cầu tiếng nhật
sau khi nhận được quyết định tuyển dụng phải học ở trường nhật ngữ 

và có được bằng tiếng nhật n4。

điều kiện cuối cùng để 

làm việc

1.sau khi nhận được quyết định tuyển dụng phải học ở trường nhật ngữ 

được chỉ định

2.　phải nhận được đánh giá tốt từ trường nhật ngữ

3.　nhận được bằng tốt nghiệp đại học,cao đẳng

4.　hoàn tất xin visa

ngày nghỉ

 chủ nhật、ngày lễ、tuần lễ vàng、・hiếu hỷ

 nghỉ phép、 có lịch công ty

　（không nghỉ tết âm）

nơi làm 

việc

chi nhánh địa chỉ công việc tổng nhân viênngười nước ngoài

xưởng chính địa chỉ công ty
như trên 26 0

thời gian làm 

việc

ngày thường　8h15 ～17h10p

thứ 7 8h15 ～17h10p

bảo hiểm xã hội sức khỏe /y tế/lao động/tai nạn/nghỉ việc

phúc lợi du lịch công ty.tiệc cuối năm
2,500 2,500

ký túc xá có ・ không
10,000 10,000

phí đi lại nhiều nhất là 40000 yên

200,000 180,000

điều kiện 

làm việc

thu 

nhập 

(yên)

phỏng vấn 
đại học cao đẳng

 mục

lương cơ bản
円

thành 

tích 

năm 

trước

thưởng

円
tăng lương

số lượng 

tuyển

công việc số lượng nội dung công việc yêu cầu học vấn

kỹ thuật sản xuất 1 bảo trì máy móc、áp dụng thiết bị mới、thực hiện,lập đề án sản xuất tốt nghiệp đại học chính quy khoa cơ khí,hàn

quản lý chất lượng 1 kiểm tra từng công đoạn sản phẩm、kiểm tra sản phẩm hoàn thành tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoa cơ khí,hàn

hàn 1 cắt lazer、vận hành máy gấp CNC、viết chương trình tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoa cơ khí,hàn

tỉnh mie,thành phố iga,sanaguchou,金神塚1700-2

nội dung công 

việc

Chế tạo các sản phẩm liên quan đến xe cứu 

hộ, khung xe thang cứu hỏa,thùng xe hình 

trụ hình hộp,..

Chế tạo các loại thùng của xe bồn  .

Cắt ,uốn,hàn các loại vật liệu inox,thép 

thường,thép có độ cứng cao để sản xuất 

các sản phẩm trên.

sáng lập

26

doanh thu người nước ngoài 0 0 0

tổng số nhân viên 24

bản tuyển dụng(sv tốt nghiệp 8/2019)
★bản số

nhà tuyển 

dụng

công ty cổ phần MORITATOYO

năm 2003
giới tính 

nam nữ tổng
phân loại

2

homepage http://www.toyoseitetsu.co.jp/morita/

50,000,000

718,000,000

tên công ty

địa chỉ

http://www.toyoseitetsu.co.jp/morita/

