
※  Lưu ý: 

1. Trong hồ sơ tham gia ứng tuyển, ngoại trừ Giấy khám sức khỏe và Sơ yếu lý lịch, công ty không giữ các bản giấy tờ gốc của ứng viên. 

2. Việc giao kết Hợp đồng lao động và phân công công việc là dựa trên tinh thần tự nguyện và sự thỏa thuận của hai bên; không có tình trạng 
áp bức,bóc lột.. 

        

Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, với 100% vốn 

đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại 

motor cỡ nhỏ. Hiện tại, Công ty đang cần tuyển nhân 

viên nội dung như sau: 

 
Điều kiện: 

 
Hồ sơ gồm: 

① Đơn xin việc; ② Sơ yếu lý lịch; ③ Giấy khám sức khỏe;  

④ 2 ảnh 3x4; ⑤ Giấy CMND; ⑥ Số hộ khẩu;  

⑦ Bằng tốt nghiệp; ⑧ Bảng điểm; ⑨ CV(Lý lịch cá nhân) 

(Các giấy từ mục ⑤ đến mục ⑧ nêu trên phải dùng bản photo công chứng hoặc đem 

theo bản photo và bản gốc để đối chiếu). 

Kế hoạch tuyển dụng: 
Nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến khi nhận đủ số lượng hồ sơ. 

Địa chỉ liên hệ: 
Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 

Lô A2, đường số 3, KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam 
 0236.3731931, (số nội bộ 2782 gặp Mr. Huy) hoặc 0905894897; 

 n.huyng.wcv@mabuchi-motor.com 

No. Vị trí/ mô tả công việc 
Số 

người 

Tốt 

nghiệp 
Chuyên ngành 

 
Ghi chú 

01 

Nhân viên kỹ thuật: 

Đảm trách nghiệp vụ liên quan 

đến kỹ thuật sản xuất 

10 
Trung cấp 

trở lên 

Cơ điện tử, điện 

điện tử, điện, cơ 

khí. 

 

02 

Chuyên viên thiết kế: 

Đảm trách các nghiệp vụ liên 

quan đến thiết kế thiết bị sản xuất 

08 Đại học 
Cơ điện tử, Cơ 

khí chế tạo 

 

03 

Thông dịch viên Tiếng Trung 

Đảm trách nghiệp vụ liên quan 

đến biên phiên dịch trong công ty 

01 Đại học Tiếng Trung 

Có chứng chỉ  

HSK5 Tiếng 

Trung đối với 

chuyên ngành 

khác 

04 

Chuyên viên Tiếng Anh 

Đảm trách nghiệp vụ văn phòng 

sử dụng Tiếng Anh 

02 Đại học Tiếng Anh 

Có chứng chỉ 

Toeic 600 trở 

lên đối với 

chuyên ngành 

khác 

05 

Lao động phổ thông (Nữ) 

Đảm trách nghiệp vụ thao tác và 

hỗ trợ sản xuất 

100 - - 

- Không cần 

bằng cấp 

- Đủ 18 tuổi 

trở lên 


