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(Đối tượng là sinh viên đã tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp vào tháng 6/2019) 
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Tên công ty ART NET CO.,LTD  
Vốn 10 triệu yên 

Doanh thu 27,3 triệu yên/năm 

Địa chỉ 

 

〒870-0038  Oitashi, Nishikasugamachi, 4-1  Nishikasuga building 2F  Thành lập 6/2002 

Website http://www.art-net.jp 
Nhân viên 36 người (4 nữ) 

Nơi nhận hồ sơ 

 Phòng tổng vụ  Bộ phận phụ trách nhân sự   Hồ sơ ứng viên gửi về email  

TEL 097-548-6515  FAX 097-548-6695  hoai-truong@makoto-lease.co.jp                               

                                      TEL  0935-632-562 

Nơi làm việc 

dự kiến 
Văn phòng chính (Tp.Oita) 

Triết lý doanh 

nghiệp 

Không ngừng đóng góp cho xã hội thông qua việc tạo ra sản phẩm, đào tạo thế hệ tiếp 

theo, trau dồi năng lực kỹ thuật, rèn luyện nhân cách. 

Hình thức 

tuyển dụng 
Nhân viên chính thức 

Nội dung công 

việc 

Từ sau khi thành lập vào năm 2002, chúng tôi đã lấy phương châm “Tạo niềm vui và sự 

an tâm cho khách hàng” để liên tục triển khai công việc một cách chắc chắn theo yêu cầu 

đa dạng của khách hàng.  

Hiện tại chúng tôi đang mở rộng nghiệp vụ ở nhiều lĩnh vực 

□ Phát triển hệ thống nghiệp vụ trong máy móc cỡ lớn（C#.NET） 

□ Phát triển hệ thống Web（C#.NET, Ruby, PHP） 

□ Phát triển firmware cho thiết bị nhúng（C, C++） 

□ Phát triển ứng dụng di động（Swift, Objective-C, Java, XML）   

Chúng tôi đặt mục tiêu chuyên gia ở các lĩnh vực sẽ làm những nghiệp vụ vượt qua phạm 

vi nghiệp vụ của mình. 

Ngày nghỉ 

Thứ bảy và chủ nhật hàng 

tuần 

Ngày lễ, tết 

Nghỉ phép có lương (10 ngày 

trong năm đầu tiên) 

Nghỉ vào ngày kỷ niệm (Sinh 

nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới) 

Phúc lợi 

Tiệc toàn công ty (3 lần/năm 

Công ty chi trả) 

Du lịch (5 năm 1 lần  Công 

ty chi trả) 

Trợ cấp bằng 

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư（Phát triển hệ thống nghiệp vụ, phát triển ứng dụng） 02 người Bảo hiểm 

BH y tế  BH lương hưu  

BH thất nghiệp  BH tai nạn 

Phương châm đào tạo 

sau khi tuyển dụng 

Đào tạo sau khi quyết định tuyển dụng ở công ty để trể thành kỹ sư nòng cốt của công ty trong tương lai. 

Ở công ty đang phát triển công việc đa dạng trên nhiều phương diện như công ty chúng tôi, các bạn sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của leader 

và nhân viên đi trước, thông qua công việc các bạn sẽ học tập những kiến thức kỹ thuật và nghiệp vụ ở nhiều lĩnh vực, đồng thời nuôi 

dưỡng tinh thần “Mang đến cho khách hàng niềm vui và sự an tâm”. 

Trong tương lai sẽ trở thành chuyên gia phụ trách “tạo ra sản phẩm” của công ty.  

Đó là chính sách tôn trọng từng kỹ sư của công ty đã không thay đổi suốt từ khi thành lập đến nay. Công ty luôn tiếp thu ý kiến của nhân 

viên trẻ để công việc ngày càng tốc hơn. 
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Chức vụ Kỹ sư  

Lương cơ bản 180.000 yên  

Trợ cấp thuê nhà 8000 yên Trường hợp thuê nhà 

Trợ cấp đi lại 2000 yên 

Chi phí thực tế (Tối đa 

30.000 yên) 

Đi bộ, xe đạp 2000 yên 

Tổng lương 190.000 yên 

Trợ cấp trung bình làm ngoài 

giờ (20 giờ) 

28.140 yên 

Thưởng và tăng lương Tăng lương 1 lần/năm (tháng 7)  Thưởng 2 lần/năm (tháng 7 và 12)   Tuy nhiên, tùy vào đánh giá nhân sự và tình hình kinh doanh 

Hỗ trợ khi vào làm việc Hỗ trợ hợp đồng thuê nhà, hợp đồng điện nước sinh hoạt trong thời gian đầu, hỗ trợ một phần chi phí về nước lần đầu 

Hồ sơ ứng tuyển 

Ứng viên chưa TN:   1. Sơ yếu lý lịch  2. PR bản thân  

Ứng viên đã TN:     1. Sơ yếu lý lịch  2. PR bản thân    3.Bằng TN hoặc TN tạm thời   4. Bảng điểm    

Hình thức tuyển dụng Xét duyệt hồ sơ  /  Lần 1: Thi viết   /  Lần 2: Phỏng vấn 

Yêu cầu kỹ năng 

Có ý chí nỗ lực, tích cực trong công việc, có thể làm việc độc lập. 

Có khả năng giao tiếp tốt. 

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản      Tiếng Anh TOEIC trên 600 điểm 

http://www.art-net.jp/
mailto:hoai-truong@makoto-lease.co.jp


 

 


