
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DAIHATSU – 
NHẬT BẢN  

THÔNG BÁO TUY ỂN DỤNG 2017 
Công ty cổ phần Công nghiệp Daihatsu (tiếng Nhật: ダイハツ工業株式会社, tiếng Anh: Daihatsu 

Motor Co., Ltd) là một công ty sản xuất ô tô của Nhật Bản. Trụ sở chính của công ty đặt tại thành 

phố Ikeda, tỉnh Ōsaka. Daihatsu là một thành viên của tập đoàn Toyota. Daihatsu Motor Co., Ltd. là hãng 

ôtô Nhật Bản chuyên sản xuất loại xe cỡ nhỏ và xe địa hình, có mặt tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. 

Daihatsu là hãng ôtô đầu tiên nhận ra nhu cầu đối với loại xe vận chuyển cỡ nhỏ 3 và 4 bánh trong thời kì 

hậu chiến. Vì vậy trong thập niên 50, công ty đã giới thiệu loại xe mini Midget rất thành công (được bán 

tại Mỹ với tên gọi Trimobile). Có trong tay 33,4% cổ phần của Daihatsu, Toyota nắm toàn quyền phủ 

quyết trong công ty và ¼ model được bán dưới tên thương hiệu Toyota.  

1/ Vị trí tuy ển dụng:  Kĩ sư 10-15 người ( khoảng 30 - 35 người phỏng vấn) 

• 10 -15 người làm việc tại Daihatsu và các công ty liên kết với Daihatsu và Work Staff tại Nhật Bản. 

2/ Nội dung công vi ệc: 

• Thiết kế các linh kiện liên quan của ô tô, nội ngoại thất ô tô, phát triển phần mềm... 

Nội dung công việc được giải thích cụ thể hơn trong buổi giới thiệu công ty Daihatsu (Dự kiến ngày 

19/5/2017 – tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

3/ Điều ki ện tuy ển dụng: 

• Nam,nữ, 25 tuổi trở xuống,  

• Đã tốt nghiệp ( từ tháng 06/2015 đến tháng 01/2017) hoặc đang sinh viên năm cuối dự kiến sẽ tốt 

nghiệp vào tháng 06/2017 hoặc tháng 01/2018 thuộc Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí 

động lực hoặc Công nghệ kỹ thuật ô tô trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

• Năng động, nhiệt tình với công việc và có nguyện vọng được làm việc lâu dài tại công ty. 

4/ Quyền lợi: 

• Được làm việc tại công ty Daihatsu tại Nhật Bản hoặc các công ty khác liên quan đến ngành Cơ 

khí. Tùy theo năng lực và nguyện vọng có thể được thay đổi làm việc tại Việt Nam. 

• Lương khởi điểm khoảng 200.000 JPY Nhật ( tương đương 40.000.000 VNĐ) 



• Được tài trợ 100% học phí, nhận học bổng theo hàng tháng và các chế độ khác trong chương 

trình đào tạo học tiếng Nhật. ( Công ty sẽ bố trí lịch học hợp lý để sinh viên vừa hoàn thành việc 

học tiếng Nhật vừa hoàn thành việc học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.) 

• Chế độ làm việc nghỉ thứ 7 (cách nhật)  và chủ nhật, có nhiều nghỉ lễ dài ngày (tuần lễ vàng, nghỉ 

hè, nghỉ Tết dương lịch). 

• Được công ty đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thiết kế trên máy tính và sử dụng thành thạo tiếng 

Nhật. 

• Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhật Bản. 

• Đánh giá tăng lương, thưởng hàng năm tùy theo năng lực làm việc.  

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phát huy được năng lực của bản thân. 

5/ Yêu cầu về hồ sơ:     

a) CV tiếng Việt, có dán ảnh. 

b) Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng) 

c) Bảng điểm (bắt buộc) và Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐH (nếu có) 

d) Cam kết tham dự phỏng vấn (theo mẫu)  

Lưu ý: Bên ngoài h ồ sơ gửi trực ti ếp ho ặc qua mail ph ải ghi rõ  S ố điện tho ại; Địa ch ỉ liên l ạc 

6/ Lịch thi tuy ển: 

• Hội thảo giới thiệu về Công ty cổ phần Daihatsu ( Ngày 19/05/2017) 

• Thi tuyển dự kiến từ Tháng 7/2017 

• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp ( thông báo kết quả sau 1 tháng) 

7/ Thời hạn và địa ch ỉ nộp hồ sơ: 

• Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 19/05/2017 đến 1/07/2017 

• Địa điểm nộp hồ sơ: VP Viện Cơ khí Động lực, P102 – C6, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

• Điện thoại liên hệ: 04 3868 4944 (gặp cô Nguyễn Thị Thanh Hà) 

 

 


