
Hồ sơ công ty

Tên công ty MITSUBOSHI CO., LTD.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề kinh doanh

◆Buôn bán, sản xuất dây điện (dây cáp nhiều lõi）

◆Sản xuất và buôn bán các sản phẩm nhựa làm từ phương pháp đúc ép đùn nhựa

◆Sản xuất và buôn bán các sản phẩm ống không bị ảnh hưởng bới hóa chất và dung môi

Địa chỉ

văn phòng chính
Osaka Lĩnh vực

【Chế xuất】Xây dựng, nhà ở, vật liệu xây

dựng, nội thất

Thành lập 1919/8/8 Người đại diện Tổng giám đốc Kisoi Ryoichi

Vốn điều lệ 1,136 tỷ yên Lợi nhuận hằng năm 7,637tỷ 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 230 người Trang chủ https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/

"Chi tiết về ngành nghề kinh doanh

Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ này!"

■Kinh doanh dây điện

Sản xuất, buôn bán sản phẩm cáp, chủ yếu là "dây cáp nhiều lõi" - được gọi là dây điện di động. Chúng tôi đang lên

kế hoạch cung cấp chủ yếu cho ngành công nghiệp một hệ thống sản xuất tổng thể từ chế biến nguyên liệu đến

thương mại hóa các sản phẩm sử dụng vật liệu chính là cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và nhựa PVC. Để đạt được

việc nhắc đến dây điện công nghiệp là nhớ tới Mitsuboshi, là công nghệ để biết đến và phát huy tối đa năng lực của c

ác vật liệu này. Ngoài ra, tính đa dạng chủng loại sản phẩm của chúng tôi có khả năng đáp ứng nhu cầu của công trì

nh, giúp nâng cao tính an toàn và hiệu quả trong thao tác và tiết kiệm chi phí.

■Kinh doanh Polymatech

Trong bộ phận kinh doanh Polymatech, chúng tôi đồng hành cùng người dùng dựa trên cơ sở sản xuất theo đơn đặt h

àng, đồng phát triển cùng khách hàng về kế hoạch sản phẩm từ khâu lên ý tưởng, thiết kế tới sản xuất. Các sản phẩm

chính của chúng tôi là gioăng đệm dùng trong kiến trúc xây dựng, tay vịn, vỏ bọc hệ thống dây điện, ván ốp chân

tường... được đánh giá cao về khả năng thực thi và chất lượng sản phẩm cao, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, những chế

phẩm mới tiêu biểu cho việc sử dụng tái chế các phế phẩm nhựa và nhựa phức hợp nguyên liệu gỗ, hưởng ứng những

lời kêu gọi về sự cạn kiệt nguồn tài nguyên gỗ trên toàn cầu, cũng từ chủ đề ứng xử với môi trường, các sản phẩm nà

y được dự đoán sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng về sau này, ưu việt trong khía cạnh năng lượng tái chế và mở ra

thị trường đầy tiềm năng. Khách hàng chính của chúng tôi là tập đoàn LIXIL, SANKYO KASEI.

■Kinh doanh dây điện chịu nhiệt

Chúng tôi nhận được đánh giá cao của khách hàng về mặt kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, sản xuất hàng loạt dây đ

iện chịu nhiệt, chịu tải có đường kính siêu nhỏ chỉ 0.04mm. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng có khả năng chế tạo dây

siêu nhỏ chỉ 0.02mm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sức hấp dẫn của công ty	

[Nền tảng vững chắc ổn định là điểm mạnh]

Với vũ khí là sức mạnh kỹ thuật trình độ cao, công ty đã được niêm yết trên JASDAQ. Có tỉ lệ an toàn của vốn tự

chủ là khoảng 60%, đây là điểm mạnh cho việc xây dựng nền tảng kinh doanh ổn định.

[Môi trường để cống hiến cho việc phát triển công nghệ]

Hiện tại, công ty chúng tôi đang tập trung vào:

(1) Phát triển thành một doanh nghiệp toàn cầu và (2)gia tăng giá trị toàn diện

Về (1), chúng tôi đang tăng cường liên kết với công ty con ở Philippine, nỗ lực mở rộng thị trường, đầu tiên là thị

trường Đông Nam Á.

Về (2), Với việc thành lập trung tâm phát triển công nghệ mới vào tháng 2 năm 2020, chúng tôi tham gia vào các lĩnh

vực kinh doanh khác, phát triển nghiên cứu các vật liệu mới.

Nhân sự chúng tôi hướng tới
・Người có mong muốn học hỏi điều mới và quyết tâm nâng cao kỹ năng.

・Người có năng phát huy cá tính, sẵn sàng thử thách tính sáng tạo.

　Ảnh

https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/


Tên công ty MITSUBOSHI CO., LTD.

Lĩnh vực  Xây dựng nhà ở; Vật liệu xây dựng; Nội thất

Ngành nghề kinh

doanh

■Ngành dây điện, tập trung vào dây cáp điện nhiều lõi dùng trong sản xuất công nghiệp

■Ngành Polymatec, tập trung vào các sản phẩm nhựa đa hình dạng, ứng dụng kỹ thuật đúc ép đùn nhựa.

■Ngành dây dẫn điện chủ yếu là đai, dây thép không gỉ và dây điện chịu nhiệt

Vị trí tuyển dụng  Ngành nghề kỹ thuật chế tạo (Kỹ thuật nhà máy/ Kỹ thuật chế tạo/ Bảo dưỡng thiết bị)

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển dụng 1 Người

Nội dung công việc

■Chịu trách nhiệm các nghiệp vụ liên quan đến sản suất dây cáp điện nhiều lõi-sản phẩm chủ lực của công ty.

■Cụ thể, công ty mong muốn ứng viên sẽ nỗ lực thực hiện công việc thiết lập điều kiện sản xuất, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị

máy móc chính. Công ty sẽ tiến hành đào tạo, hướng dẫn trực tiếp thông qua OJT.

Địa điểm làm việc Nhà máy tại tỉnh Shiga (3-1061 Kooji, Konan-cho, Koka-shi, tỉnh Shiga)

Thời gian làm việc 8：00～17：00

Thời gian giải lao 60 phút

Thời gian làm thêm Công việc có làm thêm. Thời gian làm thêm trung bình khoảng 10h/tháng

Lương
■Tốt nghiệp đại học: 217,000 yên

■ Tốt nghiệp cao học: 242,500 yên

Trợ cấp
■ Phụ cấp nhà ở: Với chủ hộ gia đình dưới 35 tuổi, tối đa 24,000 yên. Với chủ hộ gia đình từ 35 tuổi trở lên, tối đa 15,000 yên.

■ Phụ cấp đi lại, phụ cấp làm thêm giờ, khác

Bằng cấp Không yêu cầu

Ngoại ngữ
Tiếng Nhật N3 (Giao tiếp thông thường) ※Tại thời điểm ứng tuyển, chấp nhận ứng viên trình độ N4, N5. Sau đó, ứng viên sẽ

được đào tạo tiếng Nhật, yêu cầu đạt trình độ N3 tại thời điểm vào làm việc tại công ty

Ngày nghỉ

122 ngày 1 năm (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). ※Trong năm, có ngày sẽ cần đi làm thứ bảy (năm nay hai lần). Các kỳ nghỉ hè,

tết và tuần lễ vàng mỗi đợt sẽ nghỉ dài từ 4 đến 8 ngày (Theo nội quy công ty)

Nghỉ phép có lương (năm đầu tiên: Sau 3 tháng gia nhập công ty, có 10 ngày nghỉ), nghỉ hiếu hỉ, nghỉ chăm con, nghỉ dưỡng

bệnh.

Điều chuyển công tác Có (Công ty có ý định thành lập cơ sở ở nước ngoài trong tương lai)

Bảo hiểm Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm hưu trí

Chế độ phúc lợi
Tích lũy tài sản, chế độ trợ cấp thôi việc (Hình thức quy định trước số tiền hưu trí phải đóng để nhận được khoản trợ cấp này),

nhận cổ phần của công ty, chế độ tiền thưởng chứng chỉ, ký túc xá nhà máy Shiga.

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 



Đi lại Có thể đi làm bằng xe riêng (có bãi đỗ xe), hỗ trợ chi phí đi lại thực tế tùy theo quy định trong nội quy công ty

Quá trình tuyển chọn

Số vòng phỏng vấn: 3 vòng. Hình thức tuyển chọn: Phòng vấn/ kiểm tra test mức độ phù hợp.

Tham khảo phương thước tuyển chọn: Hồ sơ => Tuyển chọn vòng 1 (phỏng vấn) => Tuyển chọn vòng 2 (phỏng vấn) => Tuyển

chọn vòng cuối => nhận quyết định tuyển dụng

Điểm/Tiêu chí Chúng tôi rất mong đợi các ứng viên có ý muốn học hỏi, chí hướng nâng cao kỹ năng và đam mê ngành sản xuất

tuyển dụng

Tầm nhìn nghề nghiệp Tích lũy kinh nghiệm để trở thành ứng viên cho vị trí quản lý tại nhà máy của công ty con trong tương lai


