
 

 

CÔNG TY CPĐT THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI PHONG 

Địa chỉ: Số 713, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Hotline: 0904-296-989 / 090-343-1486 

Cần Thơ, ngày 1 tháng 5 năm 2019 

TẬP ĐOÀN TOSHIBA TUYỂN DỤNG 

LÀM VIỆC 3 NĂM TẠI NHẬT BẢN 

( Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/abYB6zbndwLQHXHK8 ) 

Đôi nét về tập đoàn Toshiba 

Tập đoàn Toshiba (http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm)  tự hào về thành quả lâu đời, trong suốt 

142 năm hình thành và phát triển, nắm giữ nhiều kỉ lục của ngành công nghệ thế giới. Ngày nay, tập đoàn 

Toshiba là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về thiết bị điện, điện tử với gần 153.492 nhân viên 

trên toàn thế giới, tạo ra tổng doanh thu hàng năm hơn 48 tỷ USD. 

Toshiba Memory (https://business.toshiba-memory.com/ja-jp/company.html)  thuộc tập đoàn 

Toshiba, là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Hiện nay, tổng số nhân viên của công ty 

6100 nhân viên, chủ yếu về sản xuất bộ nhớ thông minh cho thiết bị điện tử, ổ cứng cho PC, Laptop. 

Trường Đại học Cần Thơ cùng với công ty Hải Phong phối hợp triển khai chương trình tuyển dụng 

này, nhằm hỗ trợ việc làm cho sinh viên được làm việc, tiếp cận nền công nghiệp hiện đại của Nhật Bản. 

Nội dung công việc:  

- Sử dụng máy vi tính, smartphone để vận hành dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử cao 

cấp 

- Số lượng tuyển dụng: 60 Nam, 20 Nữ. 

- Địa điểm làm việc: Thành phố Mie– Nhật Bản. 

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu của nhà máy). 

- Tích lúy trung bình: 600- 800 triệu/3 năm. 

- Phỏng vấn: tháng 6/2019. 

- Xuất cảnh sang làm viêc tại Nhật Bản: Tháng 10/2019. 

- Thời gian làm việc tại Nhật Bản: 3-10 năm 

Đối tượng ứng tuyển: 

- Sinh viên năm cuối tất cả các chuyên ngành, đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành xong chương 

trình học trong năm 2019. 

- Sinh viên đủ điều kiện sức khỏe làm việc nước ngoài, chăm chỉ, ham học hỏi, muốn nâng 

cao trình độ ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. 

- Không yêu cầu các bạn có kinh nghiệm và ngoại ngữ trước khi phỏng vấn, sau khi được 

nhận làm nhân viên chính thức sẽ được đào tạo theo chuẩn yêu cầu của công ty Nhật Bản. 
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Đăng kí, hoàn thiện hồ sơ: Hotline: 098 210 6036 (Zalo) 

- Tại công ty Hải Phong: Khu II Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Văn phòng đại điện tại: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh Viên (gần sân khấu 

Đoàn Trường, canh nhà học C1) 

- Trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/abYB6zbndwLQHXHK8 

Một số tư liệu tham khảo! 

- Video các bạn Sinh viên đã đậu phỏng vấn tập đoàn Toshiba và đang học tập tiếng Nhật: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YXs1yHrImQKxhzn1466KZyuBb5SspfRn 

- Video các bạn Sinh viên đã đậu phỏng vấn tập đoàn Toshiba và đã xuất cảnh sang Nhật: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YXs1yHrImQKxhzn1466KZyuBb5SspfRn 

Một số gương mặt tiêu biểu đã tham gia chương trình! 
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Một số hình ảnh về sản phẩm đặc trưng của nhà máy! 

 

 
 

 

 
 

 
  

  

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 


