
Công Ty TNHH CẤU TRÚC BÁCH MỘC THIÊN NHIÊN 

Tổng quan công ty 

I.-Thân chào tất cả các bạn trẻ. 

•Chúng tôi là Công ty Thiết kế, chế tạo và thi công nhà ở của Nhật Bản, Công ty NCS Ltd. (tên tiếng 

Việt: công ty TNHH Cấu Trúc Bách Mộc Thiên Nhiên) tại TP.HCM, do Công ty mẹ tại Nhật Bản 

(NATURAL CYPRESS STRUCTURE CO.,LTD) thành lập vào tháng 10 năm 2014 đầu tư 100% vốn. 

II- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

•Đào tạo: Giúp các bạn mở rộng chuyên môn ở một mảng thiết kế kết cấu mới: Kết cấu nhà gỗ kiểu của 

Nhật Bản - với rất nhiều tiêu chuẩn cao cấp: chống động đất, kín khí (không để lọt bụi vào nhà, giúp 

cho con người được sống trong môi trường trong sạch), cách âm tốt (có thể sống trong môi trường yên 

tĩnh ngay giữa phố thị ồn ào, cách nhiệt tốt (tiết kiệm hơn một nữa năng lượng tiêu thụ toàn nhà)... 

Ngoài ra các bạn còn được học tiếng Nhật, các văn hóa ứng xử, cách làm việc chuyên nghiệp, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong môi trường làm việc liên quốc gia, học cách để trở thành một người lãnh đạo 

trong tương lai… và rất nhiều kiến thức về đất nước và con người Nhật Bản khác. Chúng tôi tin rằng 

đây là cơ hội tốt mà các bạn nên nắm bắt. 

III. TUYỂN DỤNG: 

* Nhân viên thiết kế nhà gỗ Nhật 

* Số lượng tuyển: 6 

*Yêu cầu: tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành xây dựng, hoặc các ngành kỹ 

thuật khác (biết Autocad), không cần kinh nghiệm (sẽ được đào tạo tại công ty). 

*Thời gian phỏng vấn: từ ngày 23/10 đến 2/11/2017. 

Sau khi được đào tạo và luyện tập thiết kế từ 2 tới 3 tháng, ( công ty hỗ trợ mỗi tháng 4,5 triệu) các bạn 

sẽ được tuyển vào làm việc ngay tại công ty thông qua một bài test thiết kế và xét kết quả trong quá 

trình luyện tập vừa qua. 

Vì sao làm việc với chúng tôi? 

 Môi trường làm việc, chế độ: 

◦Có chế độ tiến cử và đào tạo để trở thành cán bộ của công ty; 

◦Có chế độ đánh giá khen thưởng nhân viên tăng lương 1-2lần/ năm. 

◦Được làm việc trong môi trường thân thiện, văn hóa công ty đặc biệt mà bạn sẽ thấy sau khi đến với 

chúng tôi; 

◦Môi trường làm việc công bằng bình đẳng và nhiều cơ hội thăng tiến. 

 Phúc lợi: Lương cơ bản sau khi ký hợp đồng 6-8 triệu/tháng 

◦Ngoài mức lương cơ bản còn có phụ cấp năng suất theo thực tế năng lực 

Tổng thu nhập có thể từ 7~15 triệu đồng. 

◦Có nhiều loại phụ cấp đảm bảo đúng tình trạng của nhân viên; 

◦Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo luật Lao động và theo Quy chế của Công ty 

◦ Có cơ hội sang nhật đào tạo theo chế độ của công ty                                                   

Chi tiết xin liên hệ Phòng hành chánh nhân sự：                                             

Doãn Thị Bảy 028-66563714, bay@aabcp.co.jp hoặc bay@aabc.vn 

Địa chỉ : Lầu 5, Số 158 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
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