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DANH SÁCH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

STT Vị trí tuyển dụng Số 

lượng

Trình 

độ

Giới 

tính

Độ 

tuổi

Mô tả công việc Yêu cầu kinh nghiệm Ngoại ngữ Yêu cầu khác

1 Nhân viên Phát triển sản 

phẩm

製品開発スタッフ
Product Development 

Staff

10 Đại 

học

Nam/ 

Nữ

Dưới 

25

- Nghiên cứu yêu cầu thiết kế.

- Nghiên cứu và phát triển những dòng máy in và 

MFP mới

- Nghiên cứu, tính toán các kết cấu cơ khí, cơ cấu 

truyền động trong máy in (Bên cơ khí)

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế bản mạch, viết phần 

mềm điều khiển cho máy in (Bên điện)

- Hiện thực hóa ý tưởng thiết kế thành mô hình CAD, 

dựng bản vẽ 2D để tiến hành làm khuôn mẫu

- Tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm thiết kế

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến:  Cơ khí, Cơ khí Động lực, Cơ điện tử, Điện – Điện tử, 

Tự động hóa, Đóng tàu,.....

- Sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 1~3/2020/ Đã tốt nghiệp 

năm 2019

- Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, điện tự động, lập trình

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Có khả năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật

- Yêu thích nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

- Không yêu 

cầu ngoại ngữ 

đầu vào. Sẽ 

được đào tạo 

tiếng Nhật sau 

khi vào công ty.

- Ứng viên có 

khả năng sử 

dụng tiếng Nhật 

là một lợi thế

- Có khả năng làm việc lâu dài tại 

Hải Phòng 

- Mong muốn sử dụng tiếng Nhật 

trong công việc

- Giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, nhiệt tình,vui vẻ cởi 

mở

- Ham học hỏi

- Tư duy tốt

- Phỏng vấn 2 vòng ( có thuyết 

trình đồ án tốt nghiệp)

2 Nhân viên quản lý hàng 

ngoài (IQC)

外製管理スタッフ
Supplier Management  

Staff

7 Đại 

học

Nam/

Nữ

Dưới 

30

- Kiểm tra chất lượng linh kiện cơ khí 

- Đưa vào sản xuất hàng loạt các mã linh kiện mới 

nhằm đối ứng với sự thay đổi thiết kế

- Đối ứng tạm thời với các lỗi phát sinh và Xử lý lỗi

- Quản lý chất lượng linh kiện của nhà cung cấp 

(vendor)

- Kiểm tra đánh giá công đoạn sản xuất của nhà cung 

cấp linh kiện (vendor)

- Đối ứng với sự cải tiến chất lượng của nhà cung cấp 

linh kiện (vendor)

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Vật lý,......

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng phần mềm CAD

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp (Không yêu cầu kinh 

nghiệm)

- Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý chất lượng IQC, chế tạo 

khuôn, đúc nhựa, đột dập, tạo hình cơ khí

- Tiếng Anh khá

- Ứng viên có 

khả năng sử 

dụng Tiếng 

Nhật hoặc 

TiếngTrung là 

một điểm cộng

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Có khả năng đi công tác

- Có thể đi làm 2 ca khi được yêu 

cầu (luân phiên ca sáng, chiều)

  Tần suất đi ca: 1 tuần/1 lần và 

khoảng 2~3 tháng 1 lần

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Năng động ,nhiệt tình, trung thực 

và có trách nhiệm trong công việc

- Khả năng làm việc theo nhóm

- Khả năng giao tiếp tốt và chịu áp 

lực cao



3 Nhân viên kỹ thuật sản 

xuất

生産技術スタッフ
Mechanical/Electrical 

Industrial Engineering  

Staff

6 Đại 

học

Nam Dưới 

28

- Kiểm tra, chạy thử, sửa chữa, phát triển thiết bị điện 

và các đồ gá JIG của chuyền sản xuất

- Bảo dưỡng đồ gá thiết bị

- Thiết kế cơ cấu, cấu tạo thiết bị liên quan đến tự 

động hóa chuyền sản xuất

- Thiết kế mạch điện, Điều khiển hệ thống điện của 

chuyền sản xuất

- Lập kế hoạch cải tiến năng suất, thực thi

- Giải quyết các vấn đề tại công đoạn, đối ứng với các 

lỗi phát sinh trên chuyền sản xuất và các vấn đề khác

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến: Cơ khí, Cơ điện tử, Điện - điện tử, Điện tự động công 

nghiệp, Tự động hóa,...

- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp (Không yêu cầu kinh nghiệm) 

- Yêu thích tự động hóa

- Có khả năng đọc bản vẽ thành thạo

- Có kỹ năng thiết kế cơ cấu, thiết kế mạch điện tử, thiết kế điện

- Có khả năng sử dụng phần mềm CAD 2D 3D, PLC, Solidwork, 

Visual basic,.... 

- Có khả năng lập trình C, C++,Visual C++  và lập trình PLC

- Có khả năng sử dụng các loại máy công cụ: máy tiện, máy 

phay, máy mài,....

- Ưu tiên có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về đồ gá JIG

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…)

 


 Ưu tiên ứng 

viên có khả 

năng sử dụng 

Tiếng Anh hoặc 

Tiếng Nhật

- Sinh sống tại Hải Phòng

- Có thể đi làm 2 ca nếu được yêu 

cầu (luân phiên ca sáng, chiều theo 

tuần)

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình 

trong công việc

4 Nhân viên Kỹ thuật chế 

tạo cơ khí

メカ製造技術スタッ
フ
Mechanical Production 

Engineering  Staff

22 Đại 

học

Nam/ 

Nữ

Dưới 

28

- Thiết kế công đoạn, lập bản chỉ thị thao tác

- Thiết lập công đoạn, layout dây chuyền sản xuất

- Đối ứng thay đổi thiết kế sản xuất hàng loạt

- Chỉnh sửa chỉ thị thao tác hiện tại

- Hướng dẫn thao tác sản xuất tại dây chuyền sản xuất

- Hoạt động cải tiến cắt giảm thời gian thao tác, nâng 

cao hiệu suất

- Phòng ngừa và đối ứng lỗi phát sinh

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến: Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Đóng tàu,.....

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Yêu thích hoặc có kinh nghiệm như mô tả công việc

Tiếng Anh  

hoặc Tiếng 

Nhật văn phòng 

cơ bản

- Có khả năng làm việc lâu dài tại 

Hải Phòng (ưu tiên người Hải 

Phòng)

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất (tối 

đa khoảng 20 giờ/tháng)

- Giao tiếp tốt

- Thân thiện, hòa đồng

5 Nhân viên quản lý chất 

lượng công đoạn (LQC)

機器品質管理スタッ
フ
Process Quality Control  

Staff

15 Đại 

học

Nam/

Nữ

Dưới 

28

- Nghiệp vụ quản lý chất lượng công đoạn LQC

- Quản lý công đoạn hàng ngày (Tuần tiễu công đoạn, 

kiểm tra chất lượng thao tác, kiểm tra môi trường,...)

- Xử lý lỗi

- Chuẩn bị sản xuất, lập sơ đồ công đoạn quản lý chất 

lượng

- Đối ứng với sản xuất các dòng sản phẩm mới

- Thực hiện đào tạo công nhân mới

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ  Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo và lắp ráp máy, Điện - điện 

tử, Điện tự động công nghiệp, Tự động hóa, Vật lý,....

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp (Không yêu cầu kinh 

nghiệm)

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Có hiểu biết về quản lý chất lượng

- Ưu tiên có kinh nghiệm LQC tại công ty gia công, lắp ráp, sản 

xuất

- Tiếng Anh văn 

phòng cơ bản

- Ứng viên có 

khả năng sử 

dụng tiếng 

Nhật, tiếng 

Trung là một lợi 

thế

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Có thể đi làm 2 ca nếu được yêu 

cầu (luân phiên ca sáng, chiều theo 

tuần)

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Có khả năng làm việc nhóm

- Chăm chỉ, nhiệt tình

- Giao tiếp tốt



6 Nhân viên vật tư /mua 

hàng

資材スタッフ
Purchasing  Staff

12 Đại 

học

Nam/

Nữ

Dưới 

28

- Nghiệp vụ mua hàng nội địa (kỹ thuật cơ khí)

- Quản lý tiến độ chế tạo linh kiện cho sản phẩm mới

- Đánh giá các mẫu khuôn mới (đúc nhựa, đột dập 

kim loại, cụm linh kiện chức năng) và liên kết thông 

tin với các phòng ban

- Tiến hành đối ứng chỉ đạo cải tiến dựa trên sự hiểu 

biết về phương thức sản xuất tại hiện trường và kinh 

nghiệm, kiến thức về công việc tại xưởng của nhà 

cung cấp vật tư.

- Dựa trên kỹ năng xây dựng báo giá, tiến hành phân 

tích, đàm phán giá thành

- Quản lý các nhà cung cấp vật tư

- Quản lý các đơn đặt hàng, yêu cầu giao hàng đúng 

hạn

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…)

- Có kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật, máy tạo hình, qui trình 

sản xuất, chế tạo sản phẩm,.... Đặc biệt là về chế tạo khuôn, đúc 

nhựa, tạo hình, đột dập

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật đơn giản

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên mua hàng 

hoặc bán hàng kỹ thuật

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty gia 

công, lắp ráp, sản xuất (đột dập, ép nhựa)

Tiếng Anh hoặc 

tiếng Nhật tốt 

(tương đương 

TOEIC 600 

hoặc tiếng Nhật 

N3)

- Ứng viên có 

khả năng sử 

dụng thêm tiếng 

Trung là một 

điểm cộng

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Có khả năng đi công tác

- Có khả năng sử dụng các phần 

mềm quản lý mua hàng SAP hoặc 

các hệ thống bằng tiếng Anh

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

- Khả năng phân tích, lý luận

- Khả năng làm việc theo nhóm

- Tích cực, trung thực, tỉ mỉ

7 Nhân viên Kỹ thuật 

Khuôn

金型技術課スタッフ
Mold Engineering Staff

4 Đại 

học/

Cao 

đẳng 

Nam/

Nữ

Dưới 

35

- Lắp ráp, thiết kế các mẫu Khuôn cơ khí (kim loại, 

nhựa)

- Lập trình phần mềm CAD/CAM

- Gia công khuôn

- Bảo dưỡng, sửa chữa các mẫu Khuôn

- Vận hành các máy công cụ, máy gia công cơ khí 

(máy CNC, máy xung điện EDM, máy phay Milling 

machine, máy gọt, máy cắt dây,….)

- Quản lý khuôn và các tài liệu kỹ thuật

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên 

ngành liên quan đến  Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Vật lý, 

Vật liệu, Đóng tàu,.......

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng phần mềm CAD

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp (Không yêu cầu kinh 

nghiệm)

- Yêu thích hoặc có kinh nghiệm như mô tả công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về chế tạo khuôn, đúc nhựa, đột dập, 

tạo hình cơ khí

- Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ dụng cụ, máy 

gia công cơ khí 

- Có khả năng 

sử dụng Tiếng 

Anh cơ bản

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Có thể đi làm 2 ca hoặc 3 ca (luân 

phiên ca sáng, chiều, đêm theo 

tuần)

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Chăm chỉ

8 Nhân viên quản lý chất 

lượng QC

品質管理スタッフ
Quality control Staff

3 Đại 

học

Nam/

Nữ

Dưới 

35

- Kiểm soát chất lượng linh kiện nhựa

- Soạn thảo các tài liệu liên quan đến thủ tục, quy 

trình kiểm tra

- Kiểm soát các giấy chứng nhận linh kiện, ISO

- Các công việc khác liên quan đến điều kiện, công 

nghệ đúc khuôn, chế tạo khuôn mẫu.

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên 

ngành liên quan đến  Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Vật lý, 

Vật liệu, Đóng tàu,.......

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật

- Có khả năng sử dụng các dụng cụ đo (ví dụ: máy đo 2D, máy 

đo 3D, thước kẹp,.....)

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm về chế tạo khuôn, đúc nhựa

- Có khả năng 

sử dụng Tiếng 

Anh cơ bản

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Có thể đi làm 3 ca (luân phiên ca 

sáng, chiều, đêm theo tuần)

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Chăm chỉ



9 Nhân viên Kỹ thuật linh 

kiện

部品技術スタッフ
Parts Engineering  Staff

5 Đại 

học

Nam/ 

Nữ

Dưới 

30

- Đánh giá tính sản xuất của linh kiện và khuôn tạo ra 

linh kiện

- Kiểm tra khuôn, làm bảng chỉ thị làm nhám bề mặt 

linh kiện

- Quản lý việc đúc thử linh kiện

- Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất cho các nhà cung cấp linh 

kiện (vendor)

- Đánh giá tài liệu thiết kế và cấp giấy chứng nhận 

linh kiện

- Cải tiến lỗi linh kiện trong sản xuất hàng loạt

- Đối ứng với hàng lỗi phát sinh

- Quản lý tiến độ sản xuất các dòng máy mới

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc

- Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành liên quan 

đến Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Vật lý, Vật liệu, Hóa 

học,......

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…)

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật thành thạo

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng phần mềm CAD 

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp (Không yêu cầu kinh 

nghiệm)

- Ưu tiên có kinh nghiệm về chế tạo khuôn, đúc nhựa, đột dập, 

tạo hình cơ khí

- Yêu thích công việc liên quan đến kỹ thuật tạo hình linh kiện

- Tiếng Anh khá

- Ứng viên có 

khả năng sử 

dụng Tiếng 

Nhật hoặc 

TiếngTrung là 

một điểm cộng

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Thích giao tiếp, trao đổi với mọi 

người

- Có khả năng làm việc thêm giờ để 

đối ứng với kế hoạch sản xuất

- Có khả năng đi công tác thường 

xuyên (không say xe)

- Giao tiếp tốt, thân thiện, chăm chỉ

10 Nhân viên đảm bảo chất 

lượng QA

品質保証課スタッフ
Quality Assurance 

Section Staff

2 Đại 

học

Nam Dưới 

35

- Nghiệp vụ đảm bảo chất lượng 

- Đánh giá độ tin cậy của máy in

- Tháo lắp, đánh giá về kỹ thuật, chất lượng, cấu trúc 

của máy in theo tiêu chuẩn thiết kế

- Đánh giá quy trình thiết kế, thí nghiệm, người thiết 

kế

- Ứng viên tốt nghiệp  từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên 

quan đến  Cơ khí/ Quản lý chất lượng / Điện, Điện tử / Cơ điện 

tử / Tự động hóa,......

- Có khả năng sử dụng phần mềm CAD và đọc bản vẽ thành thạo

- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng (Excel, word, power 

point…) 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QA/QC đánh giá chất lượng 

sản phầm và/hoặc có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm từ 03 năm 

trở lên

Tiếng Nhật N3 

hoặc tương 

đương trở lên

- Ưu tiên người sinh sống tại Hải 

Phòng

- Ham học hỏi
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KYOCERA Document Technology Company Limited

Lô 56A, 56B, 56C khu Vsip Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

I- THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : Công ty TNHH Công nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam

Địa chỉ : Lô 56A 56B 56C Khu VSIP Hải Phòng, H. Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Loại hình : Công ty chế xuất 100% vốn đầu tư Nhật Bản (EPE)

Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất các loại sản phẩm máy in, máy photocopy, máy in đa chức năng và các sản phẩm phụ trợ

Số điện thoại : Số máy bàn (84) 225 - 3246855 Số máy lẻ 7704 (Phòng tuyển dụng)

Email : tuyendung@dtvn.kyocera.com

II- CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1) Mức lương : Tổng lương 8,500,000 ~ 10,000,000 VNĐ/tháng (dành cho sinh viên mới tốt nghiệp)

*Mức tổng lương trên chưa bao gồm trợ cấp ngoại ngữ

Trợ cấp ngoại ngữ : Tiếng Nhật

Nhân viên chính thức có chứng chỉ tiếng Nhật còn hạn 2 năm sẽ được đăng ký nhận mức trợ cấp ngoại ngữ như sau:

- JLPT N3/ NATTEST 3 Kyu : 1,500,000 VND /tháng

- JLPT N2/ NATTEST 2 Kyu : 3,000,000 VND /tháng

- JLPT N1/ NATTEST 1 Kyu : 5,000,000 VND /tháng

2) Chế độ phúc lợi : Chế độ phúc lợi theo quy định của luật Lao động

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Tăng ca không quá 30h/tháng

Xét thưởng và tăng lương 2 lần/năm

Được tham gia các hoạt động nội bộ hằng năm của công ty: 3 sự kiện lớn/năm

(Bao gồm Du lịch, Lễ hội mùa hè, Đại hội thể thao, Sinh nhật tháng, các giải đá bóng,….)

Công ty kết hợp với Công đoàn tặng quà đoàn viên vào các dịp lễ lớn trong năm như: Tết âm lịch, Trung Thu, 20/10,…

Tham gia một số hoạt động từ thiện, tình nguyện

3) Chế độ đào tạo : Đào tạo nội quy công ty

Đào tạo nghiệp vụ tại bộ phận tùy theo tình hình thực tế

Đào tạo tiếng Nhật nhiều cấp độ

4) Trải nghiệm : Văn hóa Nhật Bản

Văn hóa nội bộ doanh nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Công nghệ cao, kỹ thuật sản xuất tiên tiến
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