
Thông tin tuyển dụng

Thôn
 tin 

công 
ty

Tên công ty Tập đoàn Yazaki
Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị

Người
 đại diện Yazaki Yasuhiko

Địa chỉ

〒 108 - 8333
Thành lập 10/1941Tokyo-to, Minato-ku, Mita 1-4-28, Mita-Kokusai Building 17F

〒 410 - 1194
Y-City, Mishuku 1500, Susono-shi, Shizuoka-ken Vốn 3,191.5 triệu Yên

Lĩnh vực
 kinh doanh

Tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện cho xe ô tô, trong đó sản phẩm chính là 
bộ dây dẫn điện wire harness, chiếm thị phần lớn nhất trong các công ty cung 
ứng dây dẫn điện tại thị trường Nhật Bản. Ngoài ra tập đoàn còn sản xuất thiết 
bị điều hòa, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời...

Số nhân viên 306,118 Người
Nhật 20,056 Người

Ngoại 
quốc 286,062 Người

PR công ty Tập đoàn có 166 công ty pháp nhân ở 46 nước trên toàn thế giới. Môi trường 
làm việc chuyên nghiệp.

Chi nhánh Chi nhánh ở Việt Nam là Yazaki Hải Phòng và Yazaki Eds 
Bình Dương

U R L https://www.yazaki-group.com/global/

Thông
tin

công
việc

Vị trí tuyển 
dụng   Kĩ sư AI Lương Tốt nghiệp Đại học: 217,500 yên

Nội dung
công việc

- Phát triển thuật toán, phát triển mô-đun, hệ thống và 
nghiên cứu các công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực AI
- Kiểm tra kĩ thuật và thảo luận cùng với khách hàng, 
các phòng ban liên quan trong công ty để tạo ra các 
giá trị mới

Trợ cấp
Phụ cấp

- Trợ cấp nhà ở: Ở ký túc của công ty 
    Tiền nhà phòng đơn phải đóng = 2% x Lương cơ bản
    Tiền nhà phòng gia đình phải đóng = 5% x Lương cơ bản

- Trợ cấp tiền ăn: nếu ăn ở Công ty sẽ chỉ mất 525 yên/ngày 3 bữa 
(xấp xỉ 110.000 VND)

- Trợ cấp bằng cấp
- Trợ cấp vùng 
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp chuyển công tác
- Trợ cấp làm thêm giờ
- Trợ cấp đi làm vào ngày nghỉ

Thưởng 2 lần/năm (tháng 6,12) Ngày nghỉ
Nghỉ thứ 7, chủ nhật, Nghỉ tết dương (8-10  ngày)
Nghỉ tuần lễ vàng (7-10  ngày), Nghỉ hè (8-9 ngày)
Tổng số ngày nghỉ trong năm 121 ngày

Nơi làm việc Shizuoka hoặc ở các chi nhánh trên toàn nước Nhật theo sự 
phân công của công ty Phúc lợi xã hội Chế độ lương hưu theo quy định hiện hành

Thời gian 8:00 ~ 17:00 Các loại
bảo hiểm Các loại bảo hiểm

Ngoại ngữ
Tiếng Nhật (sẽ được đào tạo sau khi đỗ phỏng vấn)

Khác

Tiếng Anh (là một lợi thế)

Điều kiện
- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về khoa học máy tính, machine learning, và toán thống kê
- Có kiến thức cơ bản và hứng thú về Công nghệ AI
- Có kiến thức về Python

Cách
thức
tuyển
chọn

Cách thức
tuyển chọn Hồ sơ + Phỏng vấn

Giấy tờ
cần nộp

Sơ yếu lý lịch, bảng điểm, sản phẩm đã làm (Giải thích về đồ án tốt nghiệp/source code nếu có)

*Lưu ý: Sơ yếu lí lịch phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Trong đó cần ghi rõ số điện thoại, email, trình độ tiếng Nhật, tiếng Anh 
hiện tại, điểm CPA/GPA. Khuyến khích các bạn chuẩn bị thêm phần PR bản thân bằng video.

Cách ứng 
tuyển Gửi mail về địa chỉ: ysfloravietnam@gmail.com Thời hạn 15/09/2019 (chủ nhật)

Khác Link FB: https://www.facebook.com/YSFloraVietnam/ Liên hệ Email: ysfloravietnam@gmail.com
SĐT: 086-201-6020

Lịch trình tuyển chọn Lọc hồ sơ→ Phỏng vấn (Sáng 18/9/2019) → Thông báo kết quả → Học tiếng Nhật → Sang Nhật làm việc

https://www.yazaki-group.com/global/

