
Công ty TNHH Michelle 

Lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH Michelle là công ty 100% vốn Nhật Bản được 

thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực xử lý dữ liệu liên 

quan đến quảng cáo như xử lý hình ảnh thiết kế bản in, tập 

catalogue cho khách hàng Nhật Bản. Chủ đầu tư của công ty 

Michelle là công ty Rubber soul có trụ sở chính tại Tokyo Nhật 

Bản, 2 công ty ở Trung Quốc và một công ty ở Myanmar. Do 

nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng 

viên có năng lực, tính chủ động, cầu tiến, có trách nhiệm. Hiểu 

biết về phong cách làm việc và văn hóa của Công ty Nhật Bản 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

Nhân viên Kỹ Thuật (Thiết Kế Đồ Họa) 

 

YÊU CẦU: 

- Am hiểu phong cách làm việc của Nhật Bản và mong muốn tìm 

kiếm việc làm. 

- Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng 

- Biết sử dụng máy vi tính hoặc yêu thích các phần mềm đồ họa 

( Photoshop, AI, Corell…) 

- Chịu áp lực công việc tốt (về hạn giao, thời gian làm việc, yêu 

cầu chỉ thị, áp lực về chất lượng, tinh thần làm việc đội 

nhóm.......) 

 

Nội dung công việc cụ thể của từng vị trí sẽ được trao đổi kỹ 

trong quá trình phỏng vấn 

CHẾ ĐỘ: 



- Hưởng lương theo năng lực làm việc thực tế, không phân biệt 

bằng cấp chuyên môn. 

- Có cơ hội làm việc trực tiếp tại Nhật Bản ngắn, trung và dài 

hạn thông qua các chương trình hợp tác giữa Michelle và đối tác 

tại Nhật 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ ưu đãi khác của công ty 

 

HỒ SƠ GỒM : 

- Đơn xin việc  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương 

- CMND ( 02 bảng) và hộ khẩu công chứng 

- Giấy khám sức khỏe 

- Ảnh 3*4 (3 cái) 

- Các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có) 

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN: 

* Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại VP công ty 

Địa chỉ: Công ty TNHH Michelle 

Lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng (trong 

khu Hợp hữu Nhật Việt - Daiku) 

Làm việc tại Trường CĐ Việt hàn hoặc KCN Hòa Khánh 

Điện thoại: 05113.739.153 

* Hoặc gửi CV theo địa chỉ mail : 

caovanhoaquangngai@gmail.com 

DĐ : 0934 799 211 (Mr Hóa) 

Hạn nộp hồ sơ 05 tháng 03 năm 2017 

Chúng tôi sẽ mời phỏng vấn nếu hồ sơ phù hợp. 
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