NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIET NAM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, trực thuộc tập
đoàn Nissan Automotive Technology (Nhật Bản). NATV là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực
nghiên cứu và thiết kế Ô tô thương hiệu xe NISSAN.
Hiện nay, do nhu cầu mở rộng công việc công ty cần tuyển nhân viên vị trí như sau:
1/ Vị trí tuyển dụng: Thiết kế và phát triển tính năng xe Ô tô NISSAN
-

Số lượng: 30 Người

-

Mã tuyển dụng: FY19Q4@

-

Nơi làm việc: Tầng 26~30-Tòa nhà Landmark72-Keangnam Hà nội

2/ Nội dung công việc:
Nhóm DR0 (Điện-Điện tử): Thiết kế và bố trí hệ thống linh kiện Điện- điện tử xe ô tô, phát triển và bảo trì phần

-

mềm, phần cứng, phân tích đánh giá hệ thống điện tử, thực nghiệm
Nhóm D00 (Cơ khí+ Khác): Thiết kế các bộ phận khác của ô tô: Khung gầm xe, thân xe, nội ngoại thất, động cơ,

-

tính năng tự động khác trên xe.
Nội dung công việc được giải thích cụ thể trong buổi giới thiệu công ty (ngày thi Test)

-

3/ Điều kiện tuyển dụng:
Nam/Nữ, 25 tuổi trở xuống.
Đã tốt nghiệp trường ĐẠI HỌC hoặc đang là sinh viên năm cuối tốt nghiệp Đại học trước ngày 28/02/2020 chuyên
ngành đào tạo gồm: Điện, Điện tử, ĐT-VT, CNTT, Cơ khí, Động lực, Vật liệu, Điều khiển, Tự động hóa, Ôtô, Cơ
điện tử, Hóa học, Sư phạm kĩ thuật, Toán tin, Vật lý, Nhiệt lạnh, Môi trường, Hàng không vũ trụ, Thiết kế đồ họa,
Mỹ thuật công nghiệp.
Lưu ý:Ứng viên đã nộp hồ sơ ứng tuyển chưa làm bài thi hoặc đã làm bài thi nhưng bị trượt ở kỳ tuyển trước có thể ứng
tuyển lại ở đợt này.
Ứng viên đã phỏng vấn và đã làm bài test môn Điện-Điện tử không được ứng tuyển lại ở đợt này
4/ Yêu cầu hồ sơ:
-

CV tiếng Việt ( Tự tạo mẫu Cv)

-

Chứng minh nhân dân (Bản sao y)

-

Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học (Bản sao y nếu có)

-

Bảng điểm tính tới thời điểm hiện tại (Bản sao y có dấu xác nhận của trường)

Lưu ý: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc Online phải ghi rõ:
Ví dụ:

FY19Q4-DR0-097xxx-email

hoặc

Mã tuyển dụng-Vị trí ứng tuyển-Số điện thoại- Email

FY19Q4-D00-097xxx-email

5/ Thời gian thi tuyển
-

Test: 10/08/2019

Phỏng vấn 20/08/2019

Đào tạo tiếng Nhật 30/08//2019

6/ Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ:
-

Thời hạn nộp hồ sơ: 09/08/2019

-

Nộp hồ sơ Online gửi: bichngoc_tt@namtrieu.com.vn

-

Nộp hồ sơ trực tiếp: Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nam Triều

-

VPĐD: Tòa nhà T&H, Số 4, Ngõ 10, Phố Nghĩa Đô, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội
ĐT: 024-3755 5392
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