
TUYỂN DỤNG 

Tuyển 2 Biên Phiên dịch tiếng Nhật  

MS: JD MAT04 

Vị trí : Toàn thời gian 

Địa điểm làm việc : Tầng 6 tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hạn ứng tuyển: 30/4/2015 

Mức lương : Cạnh tranh (từ 500$ trở lên, đàm phán trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm) 

Số lượng tuyển : 2 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Mô tả công việc : 

Công ty TNHH Socicom Quốc Tế là công ty tư vấn đầu tư và tuyển dụng cho các công ty nước ngoài có ý 

định thành lập chi nhánh, phát triển đội ngũ lâu dài tại Việt Nam 

Chúng tôi đang cần tuyển các Biên phiên dịch ưu tú cho chi nhánh mới tại Hà Nội của một công ty IT 

Nhật Bản. Công ty mẹ hiện có trụ sở tại Osaka. 

Nội dung công việc:  

* Nhận yêu cầu mô tả các dự án trực tiếp từ đối tác Nhật Bản 

* Dịch yêu cầu ra tiếng Việt, cùng với Quản lý dự án phân tích yêu cầu và xây dựng quy trình triển khai 

dự án 

* Giải đáp thắc mắc và làm cầu nối giữa nhân viên dự án, quản lý dự án và đối tác Nhật bản 

 

Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội : 

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và đa văn hóa. Tại Socicom & Idealive chúng tôi đề 

cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo, và tự chủ trong công việc. Tuy vậy mỗi thành viên luôn được 

các đồng nghiệp và công ty hỗ trợ tối đa để hoàn thành chỉ tiêu cũng như có một cuộc sống cá 

nhân cân bằng. 

- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các quản lý người Nhật, cơ hội được đào tạo và thăng tiến theo 

nguyện vọng và khả năng 

- Có cơ hội đi onsite tại Nhật 

- Được đóng bào hiểm và hưởng các quyền lời bằng hoặc hơn so với quy định trong Luật Lao 

Động. 

- Nhận mức lương cạnh tranh so với thị trường, thưởng tháng lương 13, thưởng ngày phép theo 

mức độ hoàn thành công việc. 

 

 



Nếu bạn sở hữu các điều kiện sau, đừng chần chừ ! Hãy ứng tuyển ngay : 

- Có khả năng nghe, viết, đọc, nói, dịch tiếng Nhật tốt (tương đương N2 trở lên) do phải thường 

xuyên liên hệ với đối tác Nhật Bản 

- Biết sử dụng thành thạo internet và các phần mềm văn phòng 

- Bạn ham học hỏi, nghiêm túc và hết mình trong công việc 

 

Các điều kiện sau là một lợi thế, nhưng không bắt buôc. Năng lực thực sự của bạn sẽ được kiểm định 

qua vòng phỏng vấn: 

- Có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Nhật 

- Có kinh nghiệm làm việc hoặc tiếp xúc với lĩnh vực CNTT 

- Biết sử dụng một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Nhật 

---------------------------------------------------------- 

Để ứng tuyển, mời bạn gửi CV, Đơn xin việc (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) đến Ms. Minh, 

minhnp@socicom.vn.  

Trong tiêu đề của email gửi đến, xin ghi rõ JD MAT04 : Biên phiên dịch tiếng Nhật 

Chúng tôi sẽ lựa chọn hồ sơ và gọi phỏng vấn dựa theo thứ tự nộp đơn ứng tuyển. Do số lượng hồ sơ 

gửi về thường khá nhiều, chúng tôi ưu tiên trả lời những hồ sơ đạt yêu cầu vào vòng phỏng vấn. 

Cám ơn sự hứng thú của bạn dành cho tin tuyển dụng của Socicom. 

 

 


