
 

Hồ sơ công ty

Tên công ty TAIYO SANGYO

Thông tin cơ bản

Ngành nghề kinh

doanh
Gia công và lắp ráp máy móc, đường ống nhà máy, thiết bị xử lí nước

Địa chỉ

văn phòng chính
Tỉnh Shiga Lĩnh vực 【Chế xuất】Máy móc, thiết bị

Sức hấp dẫn của công ty

Các sản phẩm và dịch vụ của tất cả các bộ phận đều được sản xuất theo đơn đặt hàng.

Bởi vì công ty không sản xuất các sản phẩm hàng loạt, do đó khối lượng công việc sẽ kh

ông theo lịch thường xuyên. Theo đó, mỗi nhân viên cần vừa phán đoán mức độ của

từng công việc vừa triển khai chúng. Do đó, mỗi nhân viên sẽ có thể trở thành một nhân

sự chuyên nghiệp không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác, chú trọng vào kỹ thuật chuyên m

ôn của họ.

Thành lập 1951/2/1 Người đại diện Odagaki Yoshinobu

Vốn điều lệ 2,500 vạn yên
Lợi nhuận hằng nă

m

Nhân viên
37 người (tại thời điểm tháng 12/2020

có 3 người nước ngoài)
Trang chủ https://www.taiyosangyo.co.jp/

"Chi tiết về ngành nghề kinh doanh

Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ này!"

Chúng tôi làm 3 nghiệp vụ chính thuộc các bộ phận sau:

・Bộ phận sửa chữa hệ thống đường ống nước nhà máy, thực hiện công việc sửa chữa,

bảo trì các đường ống nước trong nhà máy của khách hàng

・Bộ phận lắp ráp, tiến hành lắp ráp và bảo trì các thiết bị, chế tạo các linh kiện cho

thiết bị tự động hóa trong nhà máy

・Bộ phận môi trường nước, tiến hành chế tạo các thiết bị làm nước sạch cho ăn uống

hay nước dùng trong nhà máy

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các bộ phận đều được tiến hành thực

hiện theo đơn đặt hàng.

Nhân sự chúng tôi hướng tới

Chúng tôi muốn tìm kiếm nhân sự có những đặc điểm sau, hoặc nhân sự muốn trở thành

một người có những đặc điểm như sau:

・Tinh thần học hỏi cao

・Tích cực

・Thành thật

・Biết cảm thông, thấu hiểu

　Ảnh

（写真）

JPEGデータやPNGデータを貼り付けてください。

（写真）

JPEGデータやPNGデータを貼り付けてください。

https://www.taiyosangyo.co.jp/


Tên công ty TAIYO SANGYOU

Lĩnh vực 【Chế xuất】Máy móc, thiết bị

Ngành nghề kinh

doanh

Chúng tôi làm 3 nghiệp vụ chính thuộc các bộ phận sau:

・Bộ phận sửa chữa hệ thống đường ống nước nhà máy, thực hiện công việc sửa chữa, bảo trì các đường ống nước trong nhà má

y của khách hàng

・Bộ phận lắp ráp, tiến hành lắp ráp và bảo trì các thiết bị, chế tạo các linh kiện cho thiết bị tự động hóa trong nhà máy

・Bộ phận môi trường nước, tiến hành chế tạo các thiết bị làm nước sạch cho ăn uống hay nước dùng trong nhà máy

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các bộ phận đều được tiến hành thực hiện theo đơn đặt hàng.

Vị trí tuyển dụng Vị trí kỹ thuật

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển dụng 2 người

Nội dung công việc

Nhân viên kỹ thuật kinh doanh, sản xuất

①Công việc của nhân viên sản xuất: đảm nhiệm các đầu việc liên quan đến: "chế tạo linh kiện" - gia công kim loại bằng máy gia

công như máy tiện hoặc máy phay; "lắp ráp thiết bị" - thu thập các linh kiện đã được chế tạo bởi nhóm nhiều người hoặc bởi linh

kiện tự chế tạo, các linh kiện được chế tạo theo đơn đặt hàng bên ngoài, các sản phẩm đi mua,.. và lắp ráp chúng, "nghiệp vụ bảo

trì bảo dưỡng" - thay thế các linh kiện cũ thành các linh kiện mới tại nhà máy của khách hàng.

②Công việc của nhân viên kinh doanh kỹ thuật: là vị trí kỹ thuật kiêm kinh doanh trong lĩnh vực chế tạo đường ống, sản xuất

thiết bị công trình. Các công việc cụ thể là "gặp gỡ khách hàng", "lập báo giá theo nội dung cuộc họp với khách", "thiết kế theo

thông số kỹ thuật", "đàm phán, giám sát, quản lí công trường". Công việc kinh doanh hầu như không phải tìm kiếm khách hàng

mới mà hướng tới đối tượng khách hàng lâu năm của công ty

Địa điểm làm việc Thành phố Hikone, tỉnh Shiga

Thời gian làm việc 08:20 - 17:00, thời gian thực làm: 7,5 tiếng

Thời gian giải lao Nghỉ trưa 50 phút (12:00~12:50), nghỉ giữa giờ 20 phút (từ 10:00 nghỉ 10 phút, từ 15:00 nghỉ 10 phút)

Thời gian làm thêm Có. Khoảng 10 - 20 tiếng/ tháng. ※Thời điểm bận rộn có thể lên đến 30 tiếng

Lương

Tốt nghiệp cao học: lương cơ bản 197,000 yên, Tốt nghiệp đại học: lương cơ bản 189,000 yên. Ngoài ra có thêm trợ cấp chuyên

cần, tăng lương 1 năm 1 lần (mức tăng cơ bản là 4,000 yên/ tháng), thưởng 1 năm 2 lần (năm đầu tiên là 1 năm 1 lần). Hơn nữa c

òn có trợ cấp làm thêm, trợ cấp gia đình, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp chức vụ,... phù hợp với vị trí làm việc.

Trợ cấp
Trợ cấp làm thêm, trợ cấp chuyên cần,… Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng 1 năm 2 lần (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của c

ông ty. Thưởng năm ngoái là 1 tháng lương)

Bằng cấp Không có

Ngoại ngữ Tiếng Nhật N3 trở lên (Mục tiêu đạt N1, N2 thời điểm khi vào công ty làm việc)

Ngày nghỉ
Ngày nghỉ: Tuần nghỉ 2 ngày, nghỉ Tết, nghỉ tuần lễ vàng, nghỉ đông và nghỉ hè. ※ Phụ thuộc vào lịch của công ty.

Tổng ngày nghỉ 1 năm: 105 ngày, có 6 ngày nghỉ đặc biệt

Điều chuyển công tác Không có

Nội dung tuyển dụng



Bảo hiểm Bảo hiểm lao động, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, tiền hưu trí

Phúc lợi xã hội Cho thuê đồng phục, có tủ đựng đồ cá nhân, không có nhà ở

Đi lại
Có thể đi lại bằng xe ô tô riêng, có chỗ để xe (cá nhân không phải trả tiền), hỗ trợ phí đi lại (không có giới hạn), có thể đi làm

bằng xe đạp

Quá trình tuyển chọn
Tuyển chọn hồ sơ → Phỏng vấn lần 1 (tuần tự) → Kiến tập công trường online (※bởi vì khó đi Nhật)/Phỏng vấn vòng 2 →

(phỏng vấn với cấp trên) → Quyết định tuyển dụng

Điểm/Tiêu chí

tuyển dụng

Phán đoán và quyết định tổng quát dựa trên

- Mức độ hiểu ngành nghề kinh doanh của công ty

- Thành tích học tập, chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc đến thời điểm hiện tại

- Tính cách con người, mong muốn và động lực làm việc, tầm nhìn về nghề nghiệp tương lai...

Tầm nhìn nghề nghiệp

Năm thứ nhất: nhân viên (sơ cấp) ①hỗ trợ thiết kế linh kiện, hỗ trợ tạo bản vẽ cho sản phẩm phụ trách

                                                   ②Thực hiện thử nghiệm và giám sát thử nghiệm tại công trường và nhà máy theo thiết kế

Năm thứ 3: nhân viên (sơ cấp) ①Tham gia thảo luận với khách

                                               ②Thiết kế cơ bản và chi tiết cho sản phẩm phụ trách

                                               ③Hướng dẫn nhân viên mới

Năm thứ 5: nhân viên (trung cấp) ①Đề xuất cho các khách hàng để nhận đơn đặt hàng

                                                   ②Thiết kế cơ bản và chi tiết cho sản phẩm phụ trách

                                                   ③Hướng dẫn nhân viên mới


