
 

 

 

 

  

  SD VIETNAM INDUSTRIES LTD. 

Plot H-2A, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Hanoi 

Tel: +84-3 881 1184 (Ext: 125)/ Fax: 04-3 9550146 
                      

  

Công ty TNHH SD Việt Nam là doanh nghiệp Nhật Bản, chuyên gia công & sản xuất các sản phẩm dây 

dẫn điện dùng cho điều hoà, tủ lạnh, cần tuyển: 

  04 Nam nhân viên bộ phận kỹ thuật 

Yªu 

cÇu 

1. Nam tuổi từ 25 trở lên 

2. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật 

3. Tiếng nhật trình độ N2 trở lên. 

4. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các 

nhà máy sản xuất dây dẫn điện. 

5. Nhanh nhẹn, có khả năng làm thêm giờ. 

M« t¶ c«ng viÖc 

(Nội dung công việc trao đổi trực 

tiếp khi phỏng vấn) 

QUYÒN LîI 

✓ Lương theo thỏa thuận  

✓ Môi trường chuyên nghiệp 

✓ Đóng bảo hiểm theo Luật định 

✓ Được hưởng các loại trợ cấp 

theo quy định của công ty  

✓ Xe đưa/đón đi làm( trong khung 

đường xe công ty đã có) 

✓ Đi tham quan/du lịch hàng năm 

✓ Môi trường làm việc điều hòa, 

không khói bụi, không độc hại 

Hå 

s¬ 
(®îc lËp 

trong 

vßng 6 

th¸ng) 

B¶n gèc 

hoÆc  

b¶n 

C«ng 

chøng 

DÊu ®á  

Nép hå s¬ (kh«ng mÊt phÝ) qua 2 c¸ch: 

1. Gửi hồ sơ qua mail: thangsdv@sdvietnam.com 

2. Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu 

NhËn hå s¬:  

tõ 27/03/2021 ~ 20/04/2021  
 

1. Đơn xin việc bằng tiếng Nhật-Việt  

2. CV Tiếng Nhật-Việt  

3. Sơ yếu lý lịch tiếng Việt 

4. Bản sao giấy khai sinh 

5. Sổ hộ khẩu 

6. Giấy CMTND 

7. Giấy xác nhận dân sự 

8. Giấy khám sức khỏe 

9. Bằng tốt nghiệp + Bảng điểm 

10. Bản photo giấy phép lái xe 

 

Liên hệ phỏng vấn ngay khi có hồ 

sơ ứng viên phù hợp 


