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THÔNG BÁO 

V/v: Tổ chức thi xét tuyển kỹ sư CNTT, Cơ khí làm việc tại Nhật Bản 

Hệ thống đào tạo kỹ sư theo tiêu chuẩn Nhật Bản - Công ty Cổ phần Ominext  thông báo tổ 

chức thi xét tuyển tuyển dụng – đào tạo kỹ sư CNTT , Cơ khí làm việc tại Nhật Bản. 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN 

1. Địa điểm:  Tokyo, Kawasaki, Shibuya, Shinjuku, Akasaka, Hokkaido 

2. Đối tượng tuyển sinh: 

– Kỹ sư đã tốt nghiệp các trường Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, 

Cơ khí. 

– Sinh viên năm cuối của các trường Đại học cùng chuyên ngành. 

3. Công việc cụ thể 

– Kỹ sư: CNTT, Điện tử viễn thông 

- Kỹ sư Cơ khí: Cad, Cam, CNC,…. 

4. Chỉ tiêu tuyển dụng 

– Chỉ tiêu: 100 KS IT (nam/nữ), 50 KS Cơ khí (chỉ tuyển nam) 

5. Tiêu chuẩn tuyển chọn: 

– Nam cao 1.60m trở lên; Nữ cao 1.53m trở lên; Tuổi từ 22 – 30  

– Có sức khỏe tốt, không bị viêm gan B, HIV, lao phổi,… 

– Tiếng Nhật: Không yêu cầu. Kỹ sư sẽ được đào tạo miễn phí đến khi trúng tuyển tại Cơ sở đào 

tạo của Công ty (Những bạn đã có trình độ tiếng Nhật sẽ được đào tạo nâng cao vào ứng tuyển 

tham gia phỏng vấn và xuất cảnh sớm hơn) 

– Chuyên môn: Kỹ sư sẽ được thực tập nâng cao miễn phí tại Công ty hoặc đối tác chiến lược 

của Công ty. 

II. QUYỀN LỢI CỦA KỸ SƯ KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT: 

1. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần (theo pháp luật Nhật Bản). 

2. Lương: 200.000 - 300.000 Yên/tháng (tùy theo năng lực) – Mức lương này chỉ là mức lương 

khởi điểm. 

3. Thời hạn thực hiện hợp đồng: tối thiểu 03 – 05 năm sau đó có thể gia hạn thêm nhiều năm 

và có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng, người thân sang Nhật Bản. 

4. Sau mỗi năm làm việc nếu kỹ sư làm việc tốt, không vi phạm nội quy, sẽ được Công ty 
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thưởng 02 tháng lương cơ bản trở lên. 

5. Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Pháp luật Nhật Bản. 

6. Sau thời gian hoàn thành công việc trở về Việt Nam, kỹ sư sẽ được chính phủ Nhật Bản hoàn 

trả một phần bảo hiểm hưu trí, thuế thu nhập… theo quy định của Pháp luật Nhật Bản. 

III. ĐẶC BIỆT 

1. Kỹ sư được đào tạo tiếng Nhật và chuyên ngành miễn phí đến khi trúng tuyển. 

2. Đảm bảo mức thu nhập theo hợp đồng và giới thiệu việc làm thêm tại Nhật Bản. 

IV. HÌNH THỨC THAM GIA 

– Bước 1: Nộp hồ sơ  Đăng ký tham gia dự án theo mẫu của Công ty, scan bằng +bảng điểm + 

chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có) 

– Bước 2: Xét duyệt hồ sơ và thông báo cho những ứng viên trúng tuyển đến tham gia đào tạo 

– Bước 3: Đào tạo nâng cao Tiếng Nhật và chuyên ngành (nếu thiếu) 

V. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

– Lịch nhận hồ sơ xét tuyển: Liên tục đến khi đủ số lượng (Từ thứ 2 đến thứ 6 ) trừ các ngày lễ 

tết theo quy định 

– Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp: Photo thẻ sinh viên, CMND và 2 ảnh 4x6. 

– Đối với sinh viên đã tốt nghiệp: Photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, 

CMND và 2 ảnh 4x6. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KỸ SƯ THEO TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN  

Website: Ominext.com - Email: huongptt18@gmail.com 

Hotline: 0963.549.030 
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