PASONA TECH JAPAN JOB OPPORTUNITY
Hội thảo Giới Thiệu Cơ Hội Trở Thành Nhân Viên
Chính Thức Của Pasona Tech Nhật Bản

ĐỊA ĐIỂM: Khách sạn Movenpick - 83A Lý Thường Kiệt,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
THỜI GIAN: 13:00 ~ 17:00
Chiều thứ Bảy, ngày 23/12/2017
Giới thiệu về chương
trình

Chương trình tuyển dụng PASONA TECH JAPAN JOB OPPORTUNITY là buổi
giới thiệu việc làm từ Tập đoàn Pasona Tech Nhật Bản do Công ty Pasona Tech
Vietnam tổ chức. Tại buổi giới thiệu này, các bạn tham gia sẽ được giới thiệu thông
tin về Tập đoàn Pasona, các vị trí công việc tại Nhật Bản mà Tập đoàn đang tuyển
dụng, đặc biệt là những vị trí về kỹ thuật. Đồng thời các ứng viên có thể đến tham dự
cùng với CV của mình để ứng tuyển trực tiếp các vị trí hấp dẫn này ngay tại Hội thảo.
Không chỉ mang lại cho bạn cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế, nâng cao kiến
thức chuyên môn và ngoại ngữ của bản thân, Pasona Tech còn mang đến cơ hội được
đào tạo chuyên sâu hơn về chuyên môn và ngoại ngữ. Các bạn hãy đến với hội thảo
để được tìm hiểu chi tiết hơn về cơ hội việc làm hấp dẫn này cũng như có cơ hội được
nhận các phần quà may mắn nhé!

Thời gian

Hội thảo được chia làm 2 ca với nội dung tương tự:
1. 13:00 ~ 15:00;
2. 15:00 ~ 17:00;
(Có hai khung giờ để các bạn có thể lựa chọn; ban tổ chức sẽ gọi điện xác nhận với
các bạn về việc tham gia cụ thể trước ngày diễn ra sự kiện)

Đối tượng tham gia

Ứng viên khối ngành kỹ thuật có mong muốn làm việc tại các công ty lớn của Nhật
Bản,

Số lượng người tham gia
Cách thức đăng ký
Liên hệ

Không giới hạn (tham gia miễn phí)
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đăng ký online tại đường link: http://bit.ly/2Akuu7L
Bộ phận Tuyển dụng – Công ty Pasona Tech Vietnam
Địa chỉ: 83B Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
ĐT: 024 3822 1666
Website: http://pasona.vn/
Vui lòng cập nhật thông tin hội thảo và tham khảo các vị trí công ty đang tuyển dụng
tại fanpage: https://www.facebook.com/PasonaGRD/

