Tuyển dụng nhân lực quốc tế
Số lượng

Số lượng hạn chế Thời điểm bắt đầu:Tháng 4/2023

※Tham khảo（2021: 1 người、2020: 1 người）

Các ngành nghề kỹ thuật ＜Dự kiến sẽ bổ nhiệm vào một trong các bộ phận bên dưới dựa trên chuyên môn và
kinh nghiệm＞
＜Ngành Xây Dựng＞
Bộ phận Thiết Kế Công trình dân dụng、Bộ phận Quản lý thi công、Bộ phận Quản lý bảo trì
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＜Ngành Địa Chất＞
Bộ phận Khảo sát địa chất, nguồn nước ngầm、Bộ phận Phân tích số liệu (địa chất, nước ngầm)、Bộ phận
môi trường thổ nhưỡng và nước ngầm
＜Ngành Kiến Trúc＞
Bộ phận Thiết kế xây dựng（Thiết kế, Kết cấu）、Bộ phận Quản lý thi công、Bộ phận Quản lý bảo trì
・Công dân không phải quốc tịch Nhật Bản
・Tốt nghiệp các trường Chuyên Môn, Cao Đẳng, Đại Học và Sau Đại Học ngành Kỹ Thuật （Tốt nghiệp từ năm
2017 đến dự kiến tốt nghiệp năm 2023）
・Có chứng chỉ tiếng Nhật N1 trở lên
<Dành cho làm việc tại Nhật Bản>
Sau Đại Học：242,580 Yên/tháng（Tokyo） 231,580 Yên/tháng（Ngoài Tokyo） ※Bao gồm phụ cấp nhà ở A,B
Đại Học：231,580 Yên/tháng（Tokyo） 220,580 Yên/tháng（Ngoài Tokyo）
※Bao gồm phụ cấp nhà ở A,B
Cao Đẳng：221,100 Yên/tháng（Tokyo） 210,100 Yên/tháng（Ngoài Tokyo）
※Bao gồm phụ cấp nhà ở A,B
Chuyên Môn：219,300 Yên/tháng（Tokyo） 208,300 Yên/tháng（Ngoài Tokyo） ※Bao gồm phụ cấp nhà ở A,B
<Dành cho làm việc tại Việt Nam>
Thỏa thuận dựa trên tình hình xã hội tại Việt Nam
Phụ cấp đi lại; Phụ cấp ngoài giờ; Phụ cấp gia đình; Phụ cấp công trình; Phụ cấp công tác xa
Nhà ở A （Hỗ trợ theo khu vực làm việc ） Nhà ở B （Hỗ trợ theo hợp đồng giữa chính chủ và đại diện chủ hộ,
địa điểm/tiền thuê nhà）
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ（y tế, lương hưu, quỹ hưu trí, công việc/bảo hiểm tai nạn）、Chế độ thời gian linh
hoạt、Chế độ làm việc từ xa、nghỉ chăm con/chăm sóc người lớn tuổi、Chế độ làm việc ngắn hạn、Chế độ cho
vay nội bộ、Chế độ sở hữu cổ phiếu của nhân viên、Chế độ phụ cấp nghỉ việc、Chế độ cho phép làm việc tại địa
điểm cố định、Chế độ hỗ trợ tiền khi có hỷ, hiếu sự/thăm viếng tai nạn
Hỗ trợ phí sử dụng hàng tháng ở các phòng tập thể thao, v.v、Hỗ trợ chi phí hoạt động câu lạc bộ trong công
ty、Nhà ăn nội bộ (phúc lợi)
Hỗ trợ toàn bộ chi phí thi chứng chỉ/bằng cấp (chỉ khi thi đỗ)、Chế độ ưu đãi khi ở khách sạn liên kết với công ty
（Toàn quốc）、Khám sức khỏe định kì、Chi trả toàn bộ chi phí bay qua Nhật Bản、
Đào tạo nhân viên mới、Đào tạo nhân viên cán bộ、Đào tạo theo cấp bậc、Buổi thuyết trình nghiên cứu nội bộ、
Chế độ du học trong nước、Đào tạo ở nước ngoài、Hỗ trợ một phần chi phí học trường tiếng Nhật
1 lần/năm（Tháng 1）
3 lần/năm（Tháng 6、Tháng 12、Quyết toán） ※Dựa trên thành tích
Nhật Bản（Tokyo、Sapporo、Sendai、Yamanashi、Nagoya、Osaka、Fukuoka）
Việt Nam（Thành phố Hồ Chí Minh）
9：00～17：30 (giờ Nhật Bản)

（Nghỉ trưa 1 tiếng／Giờ lao động thực tế: 7 tiếng 30 phút）

Nghỉ 2 ngày（thứ 7, Chủ nhật）、Ngày lễ、Ngày nghỉ của công ty（Nghỉ hè, Nghỉ năm mới, Ngày kỉ niệm, v.v）、
Nghỉ phép có lương、Nghỉ phép đặc biệt（Hỷ, hiếu sự v.v）
Công ty Cổ phần ASANO TAISEIKISO ENGINEERING
〒110-0014 東京都台東区北上野 2-8-7 住友不動産上野ビル 9 号館 3F
（Asano Taiseikiso Engineering Co., Ltd.
3rd Floor, Sumitomo Fudosan Ueno Building No.9, Kitaueno 2-8-7, Taito-ku, Tokyo 110-0014, JAPAN.）
Tel：+81‐3‐5246‐4170
Email: atk-jinji@atk-eng.jp
Phụ trách: Phòng phụ trách nhân sự

