
 

Job Advertisement 

Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật 

MS: JD PS01 

Hợp đồng: Toàn thời gian, chính thức 

Trụ sở làm việc: tầng 6, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Hạn ứng tuyển: 31/05/2015 

Mức lương : 1000$ - 1500$ + Trợ cấp + Thưởng theo năng lực 

Số lượng tuyển : 2 

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

Mô tả công việc : 

Công ty TNHH Socicom là một công ty tư vấn về nhân sự và đầu tư cho các công ty nước ngoài tại Việt 

Nam. 

 

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh của khách hàng, chúng tôi đang cần tuyển Gấp 2 kỹ sư Cầu Nối 

tiếng Nhật. 

 

Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội: 

- Làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Nhật 

- Trở thành các nhân tố quan trọng, chịu trách nhiệm cao trong công ty 

- Cơ hội thăng tiến và lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng năng lực 

 

Công việc hàng ngày của Kỹ sư cầu nối? 

- Làm cầu nối giữa đội triển khai tại Việt Nam và Nhật Bản 

- Xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai 

- Gắn kết đội ngũ 

- Là một thành viên/ leader ảnh hưởng tích cực tới cả đội 

Nếu bạn sở hữu các phẩm chất sau, hãy mau gửi đơn ứng tuyển cho chúng tôi: 

- Trên 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến IT - Software 

- Có kỹ năng tốt về PHP, My SQL, Apache, Javascript 

- Tốt nghiệp Đại học các ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc tương đương 

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết). Ưu tiên các ứng viên có bằng N2 trở 

lên. 

- Có tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng làm việc độc lập luôn tìm tòi để cải thiện chất lượng công 

việc. 

 

Công ty Socicom tuyển chọn dựa trên 3 tiêu chí: THỰC LỰC, ĐẠO ĐỨC, KHẢ NĂNG HỌC HỎI. 



 

Rất mong sớm nhận được Đơn ứng tuyển của bạn! 

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

Để ứng tuyển, mời bạn email CV và Đơn ứng tuyển tới Ms. Minh, minhnp@socicom.vn.  

Tiêu đề email, xin ghi rõ : JD PS01 : Bridge Senior Engineer 

Chúng tôi sẽ xét duyệt hồ sơ theo thứ tự nhận được Đơn ứng tuyển của ứng viên. Do số lượng hồ sơ khá 

nhiều, chúng tôi ưu tiên trả lời email và liên hệ các ứng viên được chọn vào vòng Phỏng vấn. 

Rất mong các bạn thông cảm. 
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