
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
CÔNG TY FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD 

 

Địa chỉ VPĐD tại ĐN:  Tầng 6, Tòa nhà Software Park, Số 2 Quang Trung, Đà Nẵng 

Website :  www.furukawa-denki.com 

 

Thời gian thi tuyển:  8g30 ngày 24/4/2017 (thứ 2) 

Địa điểm thi tuyển:   Tầng 5, Tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung 
 

1. Điều kiện tham gia:  

Sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng năm cuối, có kiến thức về lập trình, 

thuộc các chuyên ngành sau:  

 - Công nghệ thông tin, Tin học công nghiệp 

 - Sản xuất tự động(CLC), Điện tự động hóa, Cơ điện tử 

2. Nội dung công việc: 

 - Lập trình phát triển phầm mềm liên quan đến tủ điện điều khiển. 

 - Lập trình phát triển các công cụ tự động vẽ và chỉnh sửa bản vẽ CAD. 

 - Lập trình phát triển phần mềm liên quan đến hệ thống CAD. 

3. Chế độ đãi ngộ: 

 - Sau khi trúng tuyển được đào tạo tiếng nhật 8 tháng tại Việt Nam, sau đó sẽ được đào tạo tiếp  

3 năm về chuyên ngành tại Nhật Bản. Mọi chi phí, thủ tục đi Nhật sẽ do công ty đảm trách. 

 - Mức lương thực nhận (sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm):  

 Năm đầu tiên: 270 USD 

 Năm thứ hai: 320-370 USD (tùy theo năng lực tiếng nhật) 

 Trong thời gian đào tạo ở Nhật, vẫn được nhận tiền lương ở Việt Nam, ngoài ra công ty sẽ 

phụ cấp thêm tiền sinh hoạt hàng tháng tại Nhật: 120,000 yên Nhật/tháng (sau khi đã trừ 

thuế, bảo hiểm) 

4. Đăng ký thi tuyển: 

 - Thời hạn đăng ký:  trước ngày 14/4/2017 

 - Đăng ký tại địa chỉ:   https://sites.google.com/site/furukawadng/ 

 

 Lưu ý:  

  Sau khi điền đầy đủ thông tin tại trang web đăng ký trên, phải gởi thêm Bảng điểm 

trung bình của 4 năm học (Có đóng dấu của phòng đào tạo) bằng cách scan và 

gởi đến địa chỉ email: furukawadanang@gmail.com trước ngày 14/4/2017.  
 

  Tiêu đề email phải ghi rõ: Furukawa2017_họ tên_ngày tháng năm sinh 

 

- Thí sinh thi đạt vòng 1 sẽ được phỏng vấn vào sáng ngày hôm sau 25/4/2017. 

- Thời gian bắt đầu làm việc: từ ngày 1/7/2017.  

- Mọi thắc mắc liên hệ 0129.865.4653. Lưu ý không hỏi về nội dung đề thi. 
=================================== 
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