
Công ty TNHH KOSAIDO HR VIỆT NAM là công ty 100% vốn của Nhật Bản. Chúng tôi tập 

trung vào việc giới thiệu nguồn nhân lực ưu tú của Việt Nam cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại 

Việt Nam, giới thiệu nhân lực người Việt Nam và Nhật Bản tại Nhật Bản và nhân lực người Nhật 

Bản tại Việt Nam. 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 - Vị trí tuyển dụng: KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM 

 - Địa điểm làm việc: OSAKA, NHẬT BẢN 

 - Hình thức tuyển dụng: Nhân viên CHÍNH THỨC 

Position Soft programmer for CAD and MR (Mixed Realty) 

Use C++, C# and Unity 

Gender Male 

Age Freshman (just graduate from University. 

School Most important things is Smart & Clever 

Will graduate from very high level University. 

science and technology 

Experience No need because another Vietnamese will train them but need ability to 

study. 

Language No need Japanese (better have) 

Working 

Location 

Osaka 

They join their HCM first and after get working VISA go to Osaka. 

3years for OSAKA but in case both of company and candidate agree 

extend. 

Salary 180,000 JPY (Gross) 

Before go to Japan they propose suitable salary in Vietnam for less than 2 

month. 

Live Company pay for apartment and utility.  Live two in one apartment. 

Math test  They request math test before interview for 20-30 minutes. 

Other 

Vietnamese 

Already 5 Vietnamese working in Osaka (3 people speak Japanese) 

They support this new staff. 



 

 - Nội dung công việc: 

 Phát triển phần mềm của công ty như phần mềm xử lý Point Cloud, và phát triển phần mềm CAD 

dành cho công nghiệp GIS, cầu đường, xây dựng, ngành chế tạo. 

 Sau khi làm việc ít nhất 3 năm chịu trách nhiệm về phát triển phần mềm, tương lại làm việc tại 

Việt Nam với tư cách là quản lý về mảng phát triển hoặc quản lý kinh doanh tại Việt Nam. 

 Khi làm việc với tư cách là nhân viên của công ty thì điều quan trọng nhất đó chính là có niềm 

mong muốn học hỏi thêm kiến thức cho bản thân và có sự quan tâm cho sự phát triển của công 

ty. 

 Vì ngành công nghiệp này phát triển rất nhanh nên người kĩ sư phải nắm bắt sự thay đổi liên 

tục của những kĩ thuật mới, trở thành những chuyên gia hàng đầu đóng góp cho sự phát triển 

của công ty cũng như kĩ năng của bản thân . 

 - Thời gian làm việc: 9.30 AM ~ 6.00 PM ( Nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ Thứ 7 & CN 

 - Chế độ bảo hiểm theo quy định lao động Nhật Bản: BHYT, BHXH, BHTN, … 

  

- Lương: 180.000 Yên / tháng ( ~ 34 triệu VNĐ) - Trợ cấp nhà ở miễn phí 

  

- Tăng lương 1 lần / năm, 

  

- Thưởng 2 lần / năm 

  

- Trợ cấp làm ngoài giờ 

  

- Hỗ trợ đi lại, đào tạo,… 

  

- Số ngày nghỉ 1 năm: 120 ngày 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG THU PHÍ ỨNG VIÊN 
  

Điều kiện tuyển dụng: 

  

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan lập trình, thiết kế: Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử viễn 

thông, Khoa học máy tính, IT,… 

  

- Hoan nghênh ứng viên giỏi về toán học, vật lý. 

  

- Không cần tiếng Nhật ( sẽ được đào tạo miễn phí 6 THÁNG trước khi qua Nhật Bản) 

  

- Yêu thích làm việc tại Nhật Bản 

  

- Yêu thích chuyên ngành thiết kế phần mềm CAD 

  

- Năng động, sáng tạo 

  



- Làm việc trên 3 năm tại Nhật 

  

Ứng tuyển: 

  

HỒ SƠ: CV gửi về trước ngày 30/6/2017  

CÔNG TY TNHH KOSAIDO HR VIỆT NAM 

132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 

 

- Gửi CV về truong.nguyen@kosaidovn.com kèm theo số điện thoại, email rõ ràng để công ty liên 

hệ. 

  

- Hotline: 0906 371 461 – 08 3821 3660  

  
 


