Thông tin tuyển dụng
Mã số văn phòng
1304-616436-7
Công ty
Công ty cổ phần Enet
Số hòm thư (T)108-0073 cách ga Tamachi
5 phút đi bộ.
Tầng 4 tòa nhà Furointo mita2-14-5 Mita-quận shiba- Thành phố Tokyo.
Đại diện Ukeda Shinji
Thành lập
17/3/2000
18.000.000.000 VND
vốn cơ bản
Thu nhập/ năm 3 tỉ 6000 man yên
Nội dung Phát triển phần mềm, phát triển hệ thống ủy
Công việc quyền kinh doanh. Phát triển hệ thống Web, xây
dựng vị trí,tạo trang chủ,phát triển ứng dụng tải
điện thoại và
dịch vụ khuyến mại. Xây dựng và
hoạt động hệ thống máy chủ mạng. Phát triền
gói kinh doanh Web,dịch vụ Saas và gia công phần
mềm. Tư vấn IT- BPO.
( Ngành nghề)
SE, PG ( lập trình), NE ( công nghệ mạng), TƯ vấn việc làm.
( Nội dung ngành nghề)
Phát triển phần mềm và gói kinh doah Web. Ngoài ra, phát triển và hoạt
động hệ thống ủy quyền . xây dựng và hoạt động máy chủ của Windows,
Unix, Linux.
Địa chỉ Tầng 4 tòa nhà Furointo Mita- 2-14-5 MitaCông việc quận shiba- thành phố Tokyo.
Số lượng nhân viên : 70 người.

Thông Địa chỉ
Tin
Tuyển
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Điều
Khoản
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Ứng
Tuyển
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Quy
Trình
Tuyển
Chọn

Phần
Bổ
Sung

Trụ sở chính
Cửa hàng chính
Số nhà máy
Văn phòng
Nhân viên

1
0
0
0

Chú thích

Thông tin liên lạc
Bộ phận làm việc Văn phòng ứng dụng
Người phụ trách
Kitamura honko
Điện thoại
03-3452-5083
FAX
03-6368-4888
Email
sales@e-net-2.com
Web
http:/www.e-net-1.com

Số lượng tuyển cung cấp thời gian làm việc
( không)
10 người.
Mục khác

Mục khác

Phân loại/
Cao học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Trình độ
Mức
Tháng
Tháng
Tháng
Tháng
Lương
36.000.000đ
36.000.000đ 34.200.000đ 34.200.000đ
Lương chính
Phụ cấp đi làm đầy đủ 1.800.000đ
1.800.000đ 1.800.000đ
1.800.000đ
Lương
Phụ cấp đi lại
1.800.000đ
1.800.000đ 1.800.000đ
1.800.000đ
Phụ cấp khác
Phụ cấp khác
Tổng( thuế)
39.600.000đ
39.600.000đ 37.800.000đ 37.800.000đ
Thứ 7- chủ nhật và các ngày lễ của nhật: 15/8,31/12,
Ngày nghỉ
1/1, 2/1,3/1 và các ngày lịch đỏ.
Số ngày nghỉ :125 ngày/ năm
Bảo hiểm BH Sức khỏe, BH y tế, BH phúc lợi xã hội, BH việc làm, BH bồi
thường lao động.
Chỗ ở cho
không
Liên hiệp
không
nhân viên
lao động
Giới thiệu Ngày giờ
Thông báo
Công việc Địa điểm
Trụ sở chính
Hồ sơ
Bản sơ yếu lí lịch, bản tốt nghiệp đại học,.., bản thành tích, giấy
ứng tuyển chứng nhận y tế.
Thời hạn Thời gian tự chọn
đăng ký
Cách đăng Bằng mail
Ký
Cách tuyển Viết
Có ( kiến thức thông thường, viết đoạn văn ngắn, SPI
chọn
Phỏng vấn
Có
Kiểm tra
Thông thường

Trường chuyên môn
trường học nghề
Tháng
32.400.000đ
1.800.000đ
1.800.000đ

Thời gian
làm việc
9:30-18:30
Giải lao 60 phút
Giờ làm thêm:
20 tiếng/tháng
Phụ cấp đi lại:
chi trả tất cả

36.000.000đ
Tiền thưởng: Cho các sinh viên tốt nghiệp năm trước
2 lần/ năm --- thưởng 1 tháng lương
Tăng Lương: Cho các sinh viên tốt nghiệp năm trước
1 lần/ năm ---1.440.000 đồng
( tăng lương thường xuyên là 360.000 đồng)

Ngày giờ

Thời gian tự chọn

Tầng 4 tòa nhà
Furointo Mita 2-14-5
Địa điểm
Mita- Quận ShibaTokyo.
Ứng viên tốt nghiệp năm trước : Có

* Sinh viên thực tập ( sinh viên năm từ năm thứ 1-> Ok) thì thời gian tự chọn
* Phụ cấp về bằng cấp ( nếu có) thì sẽ được công ty chi trả ( 1.800.000 đ- 3.600.000 đ/ bằng cấp),
( 540.000 đ-2.700.000 đ/ hàng tháng) cho mỗi bằng cấp được chỉ định.
* Phụ cấp khác….> Trợ cấp nơi ở, trợ cấp nếu đi làm đầy đủ, hỗ trợ kinh doanh. . . …> từ 360.000 đồng- 5.400.000
đồng/ tháng.
* Thời gian thực tập : có ( 3 tháng)
* Thông tin Công ty : có

