
  会社概要/Company Profile

企業名/Company Name

業種/Industry 設立/Established in 2018/09

代表者氏名/Representative Mr. NguyenLamThao

住所/Address

従業員数/Company size < 50 người

事業内容/会社の特徴

Introduce about the

company

ポジション/Position

配属部署/Assigned department

勤務地/Place of work

雇用形態/Position type

採用人数/Number of hires 2 người

キャリアレベル Career level

給料/Salary

年齢、性別/Age, Gender

業務内容/

Job Description

必須要件

【要求される職務経験、ス

キル】/Required experiences 

and skills

歓迎/尚可/Welcome/ a plus

学歴/Education Level

必要な免許・資格/

Qualifications

就業時期/Working Time 

待遇・福利厚生/

Benefit

その他/Other

外国語能力/Foreign languages

Technology

OneTech Asia Joint Stock (OneTech Asia) Website: https://onetech.vn

  求人内容 /Job Requirements

• Các bạn đã từng sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản trên 2 năm.

• Có kinh nghiệm lập trình.

Tiếng Nhật

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

JLPT N2, N1

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 08h – 17h00; 

• Lương từ 800 ~ 2000USD. (thoả thuận theo năng lực).

• Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng 13.

• Hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhà nước.

• Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động.

• Trà, coffee,... miễn phí

• Được phép làm việc từ xa 1 ngày/ tháng.

• Khám sức khỏe định kỳ.

• Chế độ cho nhân viên đi học bên ngoài nếu xét thấy việc học cần thiết để nâng cao kiến thức áp dụng vào 

công việc (tùy vào hình thức học có thể hỗ trợ 100% học phí).

• Teambuilding, du lịch hằng năm.

Grow Up JV Co., Ltd 

3rd Floor, QCOOP Building, No. 647 Ly Thuong Kiet, Ward 11, Tan Binh District, HCMC

Tel: (+84)353-253-373

Email: sales@growupwork.com    Website: https://growupwork.com

20/8/2021

求 人 票/ JOB ORDER

Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

ONETECH ASIA là công ty chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng mobile app, 

games, web cho thị trường Nhật Bản, Châu Á và thế giới. OneTech Asia luôn đi đầu và không ngừng nghiên 

cứu, phát triển sản phẩm dựa trên những công nghệ mới như ứng dụng Hololens, AR/VR/MR, Drone, IoT, 

Robot và AI.

IT Comtor

 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

fulltime

Junior/middle/senior

$800 ~ 2000

Không yêu cầu

• Biên phiên dịch tài liệu dự án, tài liệu QA, báo cáo, tài liệu về kỹ thuật phần mềm (Việt -Nhật, Nhật - Việt)

• Phiên dịch trong cuộc họp, meeting, video conference chủ yếu liên quan đến dự án, kỹ thuật phần mềm.

• Dịch các cuộc trao đổi kỹ thuật của thành viên team phát triển với các kỹ sư người Nhật.

• Có trách nhiệm trong việc kết nối giữa team và khách hàng

• Thực hiện một số task liên quan tới quản lý dự án.

• Bằng Cử nhân về CNTT/ Ngôn ngữ Nhật.

• Có kinh nghiệm trên 2 năm làm IT comtor hoặc BSE.

• Tiếng Nhật N2 trở lên.

• Có kiến thức về IT, hiểu quy trình dự án.

• Có khả năng nắm bắt và quản lí dự án.

• Khả năng xử lý thông tin và nhận biết vấn đề nhanh.

• Khả năng giao tiếp tốt.

• Có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork.

• Có khả năng đưa ra ý kiến để cải thiện chất lượng công việc.

• Có kinh nghiệm quản lý dự án là một lợi thế.

• Yêu thích công việc biên, phiên dịch và là cầu nối ngôn ngữ giữa các thành viên trong công ty.


