NISSEI ELECTRIC CO.,LTD

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG TÀI NĂNG TRẺ
LÀM VIỆC TẠI NISSEI GROUP- NHẬT BẢN
Nissei là công ty 100% vốn Nhật Bản có trụ sở chính tại TP Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Với xu hướng toàn cầu hóa, Công ty đã có
nhà máy tại 3 quốc gia ở Châu Á: Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Ở Việt Nam, có 3 nhà máy, trong đó có Nissei Electric Hà Nội – Địa chỉ
Lô I-3 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Công ty chuyên sản xuất các linh kiện điện tử trong các lĩnh vực truyền dẫn quang học, linh kiện
siêu nhỏ, chế tạo máy móc tinh vi. Đối tượng khách hàng đa dạng trong các lĩnh vực thiết bị y tế, thiết bị bán dẫn, laser, điện gia dụng và robot.
Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao nên công ty chú trọng tập trung vào vấn đề phát triển “con người”. Vì vậy,
“Chương trình Tuyển dụng tài năng trẻ” được tiến hành. Đây là một chương trình mang tính thử thách rất cao, không phải ứng viên nào
cũng có thể vượt qua được. Nhưng khi vượt qua được hành trình đó, một tương lai tươi sáng sẽ chào đón họ.
I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
Phát hiện, đào tạo và phát triển những tài
năng trẻ, những sinh viên mới ra trường năng
động, sáng tạo để trở thành nguồn nhân lực quản
lý cấp cao của Nissei Group trong tương lai.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Đối tượng Tuyển dụng:
- Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp trong vòng 2 năm trở lại tại các trường Đại học Bách Khoa,
Đại học Ngoại Thương, Đại học Quốc Gia & Đại học Kinh tế Quốc dân …với các chuyên ngành sau:
Khối kỹ thuật: Điện, Cơ, Hóa

Khối Kinh tế, Tài chính, Quản trị….

- Điểm tổng kết trung bình từ 7.0 trở lên hoặc tương đương
- Độ tuổi từ 22 đến 24
- Trình độ ngoại ngữ:
+ Tiếng Anh tương đương TOEIC500 điểm trở lên
+ Tiếng Nhật: Không phải là yếu tố quyết định nhưng là lợi thế cho ứng viên khi tham gia học tập và
làm việc tại Nhật Bản.
- Sáng tạo, cải tiến & không ngừng học hỏi với một tham vọng được thử thách để vươn tới tầm cao mới
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần đồng đội và tiềm năng lãnh đạo.

2. Quy trình tuyển dụng & kế hoạch chi tiết: (Kế hoạch của chương trình được thực hiện
theo lịch trình sau. Tuy nhiên, lịch trình này có thể được điều chỉnh nếu cần thiết)

CÁCH THỨC THAM GIA:
Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi
CV đăng ký tham gia vào buổi hội thảo “Giới
thiệu về Nissei Group & Chương trình tuyển
dụng”

qua

địa

chỉ

email

22/06/2015

28/06/2015

04/07/2015

12/07/2015

21/07/2015

Thông báo
sau

vn_hanoi_recruitment@nissei-el.co.jp.
Tiêu đề mail ghi rõ: “ Đăng ký tham gia
vào hội thảo giới thiệu về Nissei Group &
Chương trình TD tài năng trẻ”
ĐT: 043 959 0288 (số máy lẻ 123) hoặc

Sàng lọc
hồ sơ

Kiểm tra
năng lực

Phỏng vấn
vòng 1

Phỏng vấn
vòng 2

Phỏng vấn
vòng 3

Quyết định
Tuyển dụng

Bắt đầu
chương trình

0163.535.1553

3. Sơ bộ quá trình phát triển của chương trình:
Chương trình Tuyển dụng này không chỉ mang đến cho bạn một công việc mà còn là những nấc
thang đưa bạn đến với những thành công trong sự nghiệp tương lai. Nó là một quá trình phát triển toàn

Chú ý:
Buổi hội thảo “Giới thiệu về Nissei Group &
Chương trình Tuyển dụng” dự kiến sẽ được tổ
chức vào đầu tháng 6/2015. Công ty sẽ giới thiệu
chi tiết và giải đáp những thắc mắc của ứng viên
quan tâm. Sau khi nhận được đăng ký, Công ty
sẽ gửi thư mời tham gia cho ứng viên phù hợp
qua địa chỉ email của ứng viên.

diện và thực tiễn với các bước sau:

Sau đó
5-7 năm tiếp theo
6- 8 tháng đầu tiên
• Làm quen với công việc tại
NEH- Hà Nội, môi trường làm
việc tại nhà máy & quan trọng
hơn hết là tham gia khóa học
Tiếng Nhật.

• Làm việc & học tập tại Công
ty mẹ (Honsha) & nhà máy
Ryuyou tại TP Hamamatsu &
Iwata, Tỉnh Shizouka Nhật Bản.

• Làm việc tại các vị trí quan
trọng & phù hợp tại các nhà
máy của Nissei Group.

4. Quyền lợi và điều kiện làm việc:
Chi tiết sẽ được giải thích tại buổi hội thảo “ Giới thiệu về Nissei Group & Chương trình Tuyển dụng”.

