THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOSADENSHI SOFTWARE VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 1-6 Nhóm CN1 , CN13, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Sơn Kỳ,
Quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 22001716
Căn cứ vào sự phát triển và mong muốn mở rộng quy mô,công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển
dụng các vị trí sau:
-Quản lý dự án
-Kỹ sư cầu nối
-Biên phiên dịch
- Lập trình viên
-Kiểm tra chất lượng
-Quản trị mạng,thiết bị,server
- Số lượng: 30 người
- Mô tả công việc:
•
Phát triển gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản
•
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội phát triển phần mềm ờ Việt Nam
•
Nghiên cứu các công nghệ mới như AI,IoT,5G để ứng dụng vào các dự án tại Việt Nam
•
Tư vấn và phân tích nghiệp vụ
- Yêu cầu:
•
Nam/Nữ từ 22 đến 25 tuổi.
•
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Chứng khoán,
•
Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Ngoại Ngữ.
•
Không yêu cầu kinh nghiệm (dành cho các bạn Fresher).
•
Có khả năng phân tích tốt.
•
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình tốt.
•
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
- Khu vực làm việc Nhật Bản
- Trình độ Nhật ngữ sẽ được đào tạo về giao tiếp,chuyên ngành.
- Mức lương :trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Thời gian đăng ký: từ ngày 12/17/2019
Thời gian nhập học: ngày 03/02/2020
Hồ sơ gửi về: thanhdong@tosadenshi.com.vn (Mr Đông)
bichthuy@tosadenshi.com.vn (Ms Thủy)
Địa điểm : Tòa nhà Tosadenshi Group. Lô 1-6, nhóm CN1 , CN13, Khu Công
Nghiệp Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM
Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Điện thoại : 028 22001716

