
Lợi nhuận hằng nă

m
200 triệu yên

（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。

Nhân viên 24 người Trang chủ http://www.nisk.co.jp/

"Chi tiết về ngành nghề kinh doanh

Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ này!"																			

・Đo đạc, khảo sát (khảo sát điểm quy chiếu, tuyến đường, sông ngòi, ven biển, thực đ

ịa, trắc địa)

・Thiết kế: đường xá, sông ngòi, chống xói mòn, cầu, kết cấu, cấp thoát nước, bảo trì

hiện trường.

Sức hấp dẫn của công ty																			

																			

・Công việc chủ yếu là làm việc với các cơ quan bộ ngành. Công ty đang hoạt động

trong lĩnh vực nhiều cạnh tranh, không có tính ổn định, tuy nhiên công ty vẫn nhận thầu

phụ từ các doanh nghiệp cùng ngành, do đó vẫn đảm bảo lượng công việc hằng năm và c

ông ty vẫn kinh doanh có lãi.

 ・Gần đây, công ty mới thành lập văn phòng mới, do đó nhân viên có thể làm việc

trong môi trường thoải mái.

・Công ty có không khí ấm cúng. Chúng tôi tạo môi trường để nhân viên dễ dàng làm

việc, trong không gian 1 tầng, dễ dàng giao tiếp với nhau.

Nhân sự chúng tôi hướng tới

・Người có mục tiêu và luôn hành động hướng tới mục tiêu đó một cách tích cực

・Người có tố chất lãnh đạo, có thể thử thách với bất kì điều gì

・Người có thể chủ động trong giao tiếp

・Người có thể xã giao

Ảnh

Hồ sơ công ty

Tên công ty  Công ty Earth-Tech

Thông tin cơ bản

Ngành nghề kinh

doanh

Đo đạc, khảo sát, tư vấn xây dựng (thiết kế đường xá, chống xói mòn sông ngòi, kết cấu thép, cấp tho

át nước, công trình dân dụng nông nghiệp)

Địa chỉ

văn phòng chính
Tỉnh Shiga Lĩnh vực Khác

Thành lập 08/03/1974 Người đại diện Nakagawa Teru

Vốn điều lệ	 5,000 vạn yên

http://www.nisk.co.jp/


Tên công ty  Công ty Earth-Tech

Lĩnh vực Khác

Ngành nghề kinh

doanh

・Đo đạc, khảo sát

・Tư vấn xây dựng (thiết kế đường xá, chống xói mòn sông ngòi, kết cấu thép, cấp thoát nước, công trình dân dụng nông

nghiệp)

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

・Tạo bản vẽ thiết kế từ các thao tác CAD xây dựng.

・Hướng đến mục tiêu lấy được chứng chỉ nghề

・Phụ trách các công việc trao đổi với cơ quan hành chính (có đối ứng bằng điện thoại)

Địa điểm làm việc Thành phố Nagahama, tỉnh Shiga

Thời gian làm việc 8:30～17:30

Thời gian giải lao 1 tiếng nghỉ trưa

Thời gian làm thêm Có (1 tháng dao động từ 1 tiếng~30 tiếng）

Lương 200,000 yên

Trợ cấp
Chi trả trợ cấp làm thêm, trợ cấp đi lại, trợ cấp nhà ở. Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng 2 lần 1 năm (tùy thuộc vào kết quả kinh

doanh).

Bằng cấp
Bằng lái xe, bằng kỹ sư, bằng trắc địa (đo đạc), bằng kỹ sư quản lý xây dựng dân dụng hạng nhất (trường hợp là học sinh thì hãy

tham gia kỳ thi lấy bằng nhé)

Nội dung tuyển dụng


