AUREOLE CSD INC.

22nd Floor, AB Tower,
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84-8-38219383

______________________________________________________________

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Với mục tiêu không ngừng phát triển và mở rộng, chúng tôi mời gọi các ứng
viên có năng lực gia nhập vào đội ngũ nhân viên của công ty chúng tôi

Mô tả công việc:
-

-

Step1: Nhận yêu cầu từ khách hàng (toàn bộ yêu cầu bằng tiếng Nhật)
Step2: Đọc hiểu các bản vẽ, bóc tách thiết bị và các phụ tùng để lắp đặt trong nhà
gỗ hoặc bóc tách khối lượng ống và thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp
thoát nước.
Step 3: Nhập số liệu vào excel, kiểm tra số liệu.
Step 4: Hoàn thành gửi cho nhóm trưởng kiểm tra hoặc gửi trực tiếp cho khách
hàng → sẽ điều chỉnh lại theo yêu cầu thay đổi phương án của nhóm trưởng và
khách hàng.

※Chuyên môn sẽ được đào tạo sau khi tuyển dụng
☛Vận dụng tiếng Nhật trong công việc Dự toán tại ACSD:
-

Hiểu được chỉ thị của khách hàng (tên công trình, nội dung yêu cầu...)
Hiểu được tiếng Nhật trên bản vẽ để dự toán cho đúng
Có thể liên lạc trực tiếp với khách hàng qua Skype và điện thoại
Làm được tài liệu báo cáo (thống kê lỗi, báo lịch trình hàng ngày...)

Kỹ năng yêu cầu:
-

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật hoặc trình độ tiếng Nhật ít nhất N4 trở lên
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và biết lắng nghe sự hướng dẫn của cấp trên.
Có tinh thần cầu tiến và hướng tới môi trường chuyên nghiệp theo phong cách
Nhật Bản
Có thể làm việc ngoài giờ (tiền tăng ca được chi trả đầy đủ theo luật lao động)

Quyền lợi được hưởng:
-

Mức lương khởi điểm: 7.000.000VND~
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo đúng
Luật Lao Động Việt Nam.
Thưởng 2 lần/năm (tháng 6, tháng 12)
Xét tăng lương 1 lần/năm (tháng 4)
Tiền tăng ca ngoài giờ, tiền đi làm các ngày nghỉ lễ được chi trả đầy đủ theo
đúng luật Lao Động Việt Nam.
Du lịch công ty hàng năm. Tiệc của công ty được tổ chức 2-3 lần/năm.
Mỗi năm đều được khám sức khỏe định kỳ
Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, công việc
ổn định lâu dài
Công ty có hỗ trợ chi phí học tiếng Nhật phục vụ cho công việc, tiền thưởng và
tiền trợ cấp hàng tháng khi lấy được các bằng cấp tiếng Nhật.
Công Đoàn của công ty có tổ chức nhiều hoạt động vui chơi (ví dụ như hoạt
động bơi lội, đá bóng, ngày phụ nữ Việt Nam…）

※Mọi thông tin xin liên hệ: công ty Aureole CSD INC hoặc liên hệ BM Nhật ngữ để tư vấn
nộp hồ sơ và phỏng vấn.
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