
Lợi nhuận hàng 

năm
7,1 tỉ yên

Nhân viên 129 người Trang chủ https://ohtsukasangyo.com/material/

Chi tiết về ngành nghề kinh doanh

"Chúng tôi đang làm các nghiệp vụ 

này!"

・Chúng tôi ngoài việc phát triển, thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghiệp điển 

hình là phụ tùng xe ô tô, chúng tôi còn tiến hành gia công, lắp ráp, kiểm tra các bộ 

phận của xe. Với một đội nhóm kỹ thuật viên chất lượng cao, cùng kỹ thuật quản lý 

kỹ lưỡng, sản phẩm của chúng tôi đang đáp ứng được các yêu cầu sản xuất của nhiều 

khách hàng.

・Chúng tôi xử lý các chất liệu vải không dệt khác nhau và tận dụng những đặc tính 

của chúng để sản xuất sản phẩm. Sử dụng những máy ép định hình chân không tiên 

tiến nhất, chúng tôi sản xuất tất cả các loại sản phẩm khuôn ép chất lượng cao, và 

chúng tôi cũng gia công các sản phẩm may, cán nữa. 

Sức hấp dẫn của công ty

・Sự tin tưởng từ các đối tác kinh doanh và thành tích kinh doanh ổn định

Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của các đối tác kinh doanh đối với sản phẩm 

của chúng tôi, và đã tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm thuộc nhiều thể loại 

khác nhau, tích lũy được nhiều bí quyết trong sản xuất hệ thống chất lượng, kỹ thuật 

sản xuất, quản lý sản xuất... Những năm gần đây, nhờ có sự mở rộng thêm các đối tác 

kinh doanh mà thành tích kinh doanh của chúng tôi luôn ổn định. Chúng tôi tham gia 

vào nhiều nghiệp vụ khác nhau để đảm vảo thành tích kinh doanh của công ty mình.

・Đào tạo trong công ty

Sau khi vào công ty, các tiền bối sẽ hướng dẫn từng người một. Hơn nữa, chúng tôi 

cũng có nhà máy ở Hà Nam,Việt Nam nên các bạn cũng có thể thực tập ở đó.

Nhân sự chúng tôi hướng tới

・Chúng tôi muốn tìm kiếm nhân sự không chỉ biết hoàn thành công việc được giao, 

mà còn có thể tự mình suy nghĩ xem nên làm gì và thực hiện chúng để có thể đạt 

được mục tiêu chung của tổ chức.

・Trước tốc độ thay đổi của thị trường và xã hội một cách nhanh chóng, chúng tôi 

tìm kiếm những người có thể suy nghĩ và hành động linh hoạt theo tình hình thị 

trường mà không làm theo các phương pháp thông thường. 

・Về chế độ thăng tiến trong công ty, sau khi gia nhập công ty, ứng viên sẽ có cơ hội 

được thăng tiến lên vị trí lãnh đạo, vị trí điều hành... tùy theo năng lực và thành tính 

đạt được trong quá trình làm việc. (Có trong quy định của công ty)

Ảnh

HỒ SƠ CÔNG TY

Tên công ty Ohtsuka Sangyo Material Co., Ltd.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề kinh 

doanh
Sản xuất và buôn bán phụ tùng nội thất ô tô

Địa chỉ 

văn phòng chính
Tỉnh Shiga Lĩnh vực 【Chế xuất】Ô tô, thiết bị vận tải

Thành lập Tháng 3 năm 1987 Người đại diện Ohtsuka Motoyoshi

Vốn điều lệ 20,000,000 yên
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Tên công ty Ohtsuka Sangyo Material Co., Ltd.

Lĩnh vực 【Chế xuất】Ô tô, thiết bị vận tải

Ngành nghề kinh 

doanh
・Chế tạo, buôn bán các phụ tùng ô tô

Vị trí tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (người vận hành 3D CAD)

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển dụng 2 người

Nội dung công việc ・Nhân viên kỹ thuật: Sử dụng 3D CAD để thiết kế mẫu, sản xuất, quản lý chất lượng, tạo chương trình gia công cơ khí

Địa điểm làm việc Thành phố Nagahama, tỉnh Shiga

Thời gian làm việc 8:00 ~ 17:00. Thời gian thực làm: 8 tiếng

Thời gian giải lao
・Nghỉ trưa 45 phút (12:00 ~ 12:45)

・Nghỉ giữa giờ 15 phút (Từ 10:00 nghỉ 5 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 192,000 yên

Trợ cấp
Trợ cấp làm thêm giờ, trợ cấp nhà ở (thỏa thuận), trợ cấp đi lại. Tăng lương 1 năm 1 lần, thưởng 2 lần/năm (tùy tình hình kinh 

doanh của công ty)

Bằng cấp cần thiết Tiếng Nhật trình độ giao tiếp hàng ngày (Sau khi vào công ty hướng đến mục tiêu đỗ kì thi N3, N2)

Trình độ ngôn ngữ Mức độ giao tiếp hàng ngày (Sau khi vào công ty hướng đến mục tiêu đỗ kì thi N3, N2)

Kỳ nghỉ lễ
Ngày nghỉ: nghỉ 2 ngày cuối tuần thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ cuối năm, Golden Week, nghỉ hè, nghỉ đông...theo lịch của nhà máy. 

Tổng các ngày nghỉ: 121 ngày

Điều chuyển công tác Không có

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

Phúc lơị xã hội
Tổ chức tiệc BBQ 3 lần/năm, hội thi thể thao, du lịch nhân viên, cho thuê đồng phục, tủ đựng đồ cá nhân, có tiết kiệm tích lũy tài 

sản, nhà ăn nhân viên

Đi lại
Có thể đi lại bằng ô tô riêng, có bãi đậu xe (nhân viên không mất phí), hỗ trợ chi phí đi lại (theo quy định công việc), có thể đi lại 

bằng xe đạp (có bãi đỗ xe)

Quy trình tuyển chọn Tuyển chọn hồ sơ→Phỏng vấn lần 1, lần 2 (ZOOM) →Phỏng vấn trực tiếp (Với nhà máy tại Việt Nam)→Quyết định tuyển dụng

Điểm/Tiêu chí tuyển 

dụng

Phán đoán và quyết định tổng quát dựa trên

・Mức độ hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của công ty

・Kết quả 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

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

Nội dung tuyển dụng


