
Hồ sơ Công ty

Tên công ty Wabo Electronics Co.,Ltd

Thông tin cơ bản

Ngành nghề

kinh doanh
Lắp đặt thành phần bản mạch ~ Kiểm tra bản mạch (kiểm tra điện)~Lắp ráp thiết bị

Địa chỉ

văn phòng chính
Tỉnh Shiga Lĩnh vực 【Sản xuất】Điện, điện tử

Thành lập 1/4/1941 Người đại diện Yoshio Tsukigase

Vốn điều lệ 35 triệu yên 
Lợi nhuận

hàng năm
3.3 tỷ 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

447 người (Trong số đó, các chuyên gia người

Việt chủ yếu là nữ trong độ tuổi 20~29 là 40

người, phiên dịch viên 1 người; thực tập sinh

kỹ năng người Trung Quốc là 32 người...)

Trang chủ https://recruit.wabo.co.jp/greetings/

Chi tiết ngành nghề kinh doanh

" Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ này!"

①Sản xuất sản phẩm bảng mạch in điện tử

　Thiết kế, thử nghiệm, sản xuất số lượng lớn, lắp ráp hoàn chỉnh bảng mạch in cho các linh kiện

điện tử các loại.

②Kinh doanh, thi công lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời

③Lắp đặt thiết bị chính xác cao sử dụng trong công nghiệp (Thiết bị sản xuất chất bán dẫn)

④Chăn nuôi và kinh doanh tôm thẻ chân trắng

Sức hấp dẫn của công ty

　Wabo Electronics nằm ở tỉnh Shiga, khu vực Kinki, gần giữa trung tâm Nhật Bản.

　Nằm ở phía bắc của hồ Biwa - hồ nước lớn nhất Nhật Bản, phía đông là ngọn núi Ibuki - ngọn n

úi thuộc 100 ngọn núi nổi tiếng của Nhật Bản, cách Nagoya, Kyoto khoảng 1 tiếng đi xe ô tô, đây l

à điạ điểm có cảnh quan thiên nhiên phong phú, bốn mùa rõ rệt.

　Công ty của chúng tôi ra đời vào năm 1941, ban đầu là công xưởng dệt may chuyên sản xuất vải

liệu. Để thích ứng với thay đổi thời đại của cơ cấu ngành sản xuất, năm 1966 chúng tôi chuyển đổi

sang nhà máy lắp ráp chất bán dẫn, sau đó chuyển đổi sang nghiệp vụ thử nghiệm, sản xuất hàng

loạt và lắp ráp bảng mạch in.

　Từ năm 2020, để đối ứng với sự gia tăng dân số trên toàn cầu, khan hiếm thực phẩm, chúng tôi

tiến hành thiết lập một ngành nghề mới - chăn nuôi tôm thẻ chân trắng.

　Bằng cách này, chúng tôi theo sát từng sự đổi thay của thời đại và đã thực hiện những chuyển đ

ổi ngành nghề phù hợp.

　Hiện tại, nhà máy chủ chốt Asai đang trở thành địa điểm làm việc mang tính quốc tế, với nhân vi

ên thuộc nhiều quốc tịch, màu da. Tiêu biểu trong đó là 40 lao động chuyên môn người Việt Nam

(bao gồm 1 nhân viên hỗ trợ phiên dịch), thực tập sinh kỹ năng người Trung Quốc, người Brazin

gốc Nhật đang phát huy tích cực trong các công việc chuyên môn lấy nữ giới làm trung tâm.

　Nhờ sự tin tưởng của các đối tác, quy mô hoạt động vẫn tiếp tiếp tăng trưởng tốt,  chúng tôi đ

ang xúc tiến kế hoạch khánh thành nhà máy mới sau 2 năm nữa.

Nhân sự chúng tôi hướng tới

① Có sức khỏe, tính cách vui vẻ và năng lực giao tiếp tốt

② Ngoan ngoãn, có tinh thần ham học hỏi.

③ Có năng lực tiếng Nhật từ N3 trở lên (nếu trên N2 thì càng tốt)

④ Có kiến thức cơ sở liên quan đến điện, điện tử, máy móc

　Ảnh



Tên công ty WABO ELECTRONICS CO.,LTD

Lĩnh vực 【Sản xuất】Điện, điện tử

Ngành nghề kinh

doanh

①Sản xuất sản phẩm bảng mạch in điện tử

　Thiết kế, thử nghiệm, sản xuất số lượng lớn, lắp ráp hoàn chỉnh bảng mạch in cho các linh kiện điện tử

các loại.

②Kinh doanh, thi công lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời

③Lắp đặt thiết bị chính xác cao sử dụng trong công nghiệp (Thiết bị sản xuất chất bán dẫn)

④Chăn nuôi và kinh doanh tôm thẻ chân trắng

Vị trí tuyển dụng
Kỹ thuật viên sản xuất, thuộc bộ phận quy trình lắp ráp bảng mạch in (※Không phải làm công việc dưới

xưởng)

Hình thức tuyển

dụng
Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển

dụng
1 kỹ thuật viên sản xuất, thuộc bộ phận quy trình lắp ráp bảng mạch in

Nội dung công việc
Kỹ thuật viên sản xuất, thuộc bộ phận quy trình lắp ráp bảng mạch in: Tạo chương trình để lắp ráp thiết bị

khi khởi chạy một loại máy mới hay thiết bị kiểm tra trực quan...

Địa điểm làm việc 425 Nishikazue-cho, thành phố Nagahama, tỉnh Shiga

Thời gian làm việc 8:15~17:00 (thời gian làm việc thực tế 7.75 giờ)

Thời gian giải lao Thời gian nghỉ trưa (12:00～12:40　40 phút)　Nghỉ giữa giờ (10 phút từ 10:00～, 10 phút từ 15:00～）

Thời gian làm thêm Có làm thêm, khoảng 20h/tháng　　※Thời điểm bận rộn khoảng 40h/tháng

Lương 196,200 yên (Lương tháng - Lương cơ bản)

Trợ cấp
Trợ cấp làm thêm giờ, trợ cấp đi lại. Tăng lương 1 lần/năm, thưởng 2 lần/năm (Tùy vào tình hình kinh

doanh. Năm trước thưởng 3.9 tháng lương)

Bằng cấp

Ưu tiên có bằng cấp liên quan đến kỹ thuật (Ví dụ: Chứng chỉ liên quan đến lắp ráp thiết bị điện tử, ghép

nối bảng mạch điện tử, xử lý vật chất nguy hiểm… Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá tinh thần học tập

của bạn qua bằng cấp khi còn đi học)

Ngoại ngữ Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên (Trên N2 thì càng tốt)

Ngày nghỉ

Nghỉ 2 ngày/tuần, nghỉ lễ tết, nghỉ Tuần lễ vàng, nghỉ hè (※Tùy vào lịch của nhà máy), tổng 110 ngày

nghỉ/năm.

Ngoài ra, có nghỉ ngày sinh nhật. Một năm có 10~20 ngày nghỉ phép có lương (Sau nửa năm vào công ty

sẽ được cộng 10 ngày nghỉ phép)

Điều chuyển

công tác
Không có

Bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tuyển dụng, bảo hiểm tai nạn lao động. 

Chế độ phục lợi
Đồng phục, nhà ăn nhân viên (Cơm hộp), các chế độ đãi ngộ khác tùy cơ sở. Không có nhà ở công ty

nhưng công ty có thể giới thiệu nhà và phương tiện đi lại.

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG



Đi lại
Có thể đi làm bằng xe đạp, xe máy, xe ô tô, công ty có chỗ để xe. Có trợ cấp tiền đi lại (nhà cách công ty

trên 2km được nhận tối đa 50,000 yên/tháng)

Quá trình tuyển

chọn
Chọn lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng 1 → Phỏng vấn vòng 2 → Tuyển dụng

Điểm, tiêu chí tuyển

dụng

①Khả năng giao tiếp

②Thành tích học tập

③Thể lực (về mặt sức khỏe) và động lực (quyết tâm và động lực thúc đẩy tới việc đi làm tại Nhật)

④Thời gian có thể lưu trú tại Nhật

Cơ hội phát triển

Năm thứ 1: ①Học cách vận hành lắp ráp thiết bị

                    ②Học tập theo dõi quy trình sản xuất sản phẩm mới và hỗ trợ lập trình các chương trình khác

nhau

                    ③Hỗ trợ thiết lập điều kiện làm việc...

Năm thứ 3: ①Tham gia họp ra mắt sản phẩm mới với khách hàng

                    ②Đối ứng với tư cách là người phụ trách chính việc triển khai ra mắt các sản phẩm mới


