
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam, là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Thành lập năm 

2015, hiện nay với nhu cầu phát triển, công ty cần tuyển dụng một số vị trí sau đây: 

 

① KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ  –  MS 01  SỐ LƯỢNG: 04 

② KỸ SƯ THIẾT KẾ THI CÔNG  –  MS 02  SỐ LƯỢNG: 01 

③ NHÂN VIÊN TỔNG VỤ –  MS 03  SỐ LƯỢNG: 01 

❖ NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 

- Thiết kế bản vẽ cơ khí và hệ thống liên quan đến máy móc (MS 01, MS 02) 

- Thực hiện công việc Tổng vụ, nhân sự, biên phiên dịch (MS 03) 

- Thực hiện và báo cáo công việc theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Giao dịch nghiệp vụ với khách hàng Nhật Bản. 

❖ YÊU CẦU CHUNG: 

➢ MS 01, MS 02: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad, 3D Cad (SolidWorks) và các phần mềm khác. 

➢ MS 03: 

- Tốt nghiệp đại học 

- Trình độ tiếng Nhật: Tương đương N3 trở lên 

- Trình độ tiếng Anh: Giao tiếp tốt. 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel…) 

- Trung thực, chịu khó, thật thà, vui vẻ, hòa đồng. 

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi - cầu tiến. 

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác Nhật Bản ngắn hạn, có khả năng làm 

việc theo nhóm và làm việc ngoài giờ. 

❖ ƯU TIÊN: 

- Ứng viên có thành tích học tập tốt. 

- Ứng viên có kinh nghiệm. 

- Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật, tiếng Anh. 

❖ HỒ SƠ GỒM CÓ: 

- Đơn xin việc (Tiếng Nhật (Tiếng Anh), Tiếng Việt). 

- Sơ yếu lý lịch (Tiếng Nhật (Tiếng Anh), Tiếng Việt). 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan. 

- Bản sao CMND, bản sao sổ hộ khẩu.  

- Bản sao bằng cấp tiếng Nhật hoặc tiếng Anh hoặc bằng cấp khác (Nếu có). 

* Hồ sơ gởi về: 

CÔNG TY TNHH KYOWAKIDEN VIỆT NAM 

Số 107B, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

Hoặc qua Email:  tuyendung@kevn.com.vn 

Điện thoại: 0270 3 863 866   Fax: 0270 3 863 867 

➢ Lưu ý:  - Chỉ liên hệ phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu. 

- Hồ sơ không trả lại. 

KYOWAKIDEN VIETNAM CO., LTD 
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