TUYỂN DỤNG
Cty TNHH YAKULT Việt Nam sản xuất sản phẩm sữa uống lên
www.yakult.vn
men của Nhật được nhiều người ưa chuộng và có mặt tại 33 quốc gia trên thế giới. Công ty chúng đang
mở rộng mạng lưới kinh doanh nên cần tuyển gấp nhân sự cho vị trí sau:

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT – HCM
Mô tả công việc:
- Thông dịch cho Quản lý người Nhật (Đồng hành với Quản lý người Nhật tham gia các hoạt
động kinh doanh bên ngoài).
- Biên phiên dịch Nhật – Việt, hoặc ngược lại.
- Theo dõi, lập báo cáo doanh số bán hàng.
- Đặt mua vật tư, trang thiết bị khi có nhu cầu.
- Công việc hành chánh kinh doanh khác.
Yêu cầu:
- Nữ, tuổi từ 20 trở lên.
- Tiếng Nhật N2, giao tiếp tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có sức khỏe tốt, hoạt bát nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Mức lương
- Lương CB: 10.010.100 đồng/tháng.
- Phụ cấp: 1.875.000 đồng/tháng.
Khoản lương nêu trên là khoản thực nhận. Công ty đóng toàn bộ BHXH, BHYT, BHTN cho
nhân viên sau thử việc.
Chế độ phúc lợi:
- Tăng lương hằng năm.
- Thưởng: 2 lần/năm.
- Thưởng thâm niên: 4 năm, 8 năm, 12 năm.
- Tham quan nghỉ mát: 2 năm/1 lần, tiệc tất niên 2 năm/1 lần.
- Phép năm: 12 ngày phép/năm và được tăng thêm theo thâm niên gắn bó.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Điều kiện làm việc:
- Thời gian làm việc: Sáng 08:00 ~ 11:45 – Chiều: 13:15 ~ 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017
Nộp CV qua email: hr@yakult.vn
Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số 29 -30 Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM.
(Hồ sơ không cần công chứng)
Mọi thông tin xin liên hệ : 08 6281 4235 – P. Nhân sự.

