Thông tin tuyển dụng DAIZO TEC CO., LTD
CÔNG TY TNHH DAIZO TEC chuyên về thiết kế bản vẽ tàu biển, 100% vốn Nhật
Bản tại Hà Nội, là công ty con của Công ty cổ phần Đóng tàu OSHIMA (OSHIMA
SHIPBUILDING CO., LTD) - Nhật Bản.
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Website: http://daizotec.com/vn/
Thành lập: tháng 6 năm 2006
Vốn đầu tư: 300,000 USD
Tổng giám đốc: FURUKAWA Eiji
Số lượng nhân viên: 124 (tính đến ngày 26/10/2021) (độ tuổi trung bình: 26.78)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đóng tàu Oshima (http://www.osy.co.jp/english/shipyard)
Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế đồ họa về tàu biển và các bộ phận đi kèm trên máy tính,
sử dụng các phần mềm CAD 2D và 3D
Khách hàng: Công ty cổ phần Đóng tàu Oshima
Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

a. Phòng Thiết kế kết cấu: là thiết kế tạo nên cấu trúc con tàu phù hợp với tính năng
của tàu, đảm bảo độ bền thân tàu để tàu có thể ra khơi an toàn.
Chuyên ngành ở Trường: Đóng tàu/Kết cấu
b. Phòng Thiết kế trang thiết bị: là những thiết kế liên quan đến hệ thống ống, lắp
đặt các thiết bị cần thiết cho khu vực sinh hoạt, điều khiển được tiện lợi, các thiết kế liên
quan đến hoạt động bốc xếp hàng, cập, rời bến và ra khơi an toàn.
Chuyên ngành ở Trường: Đóng tàu/Kết cấu/Cơ khí

c. Phòng Thiết kế máy: là thiết kế hệ thống ống, lắp đặt máy móc trong buồng máy
cần thiết cho việc khởi động và di chuyển của tàu.
Chuyên ngành ở Trường: Cơ khí
d. Phòng Thiết kế điện: là thiết kế bố trí hệ thống đường điện, lắp đặt các thiết điện
bị không thể thiếu trong việc điều khiển con tàu ra khơi một cách an toàn.
Chuyên ngành ở Trường: Điện/Tự động hóa
e. Phòng Thiết kế sản xuất (PM): là công đoạn thiết kế sau cùng, cho ra các thông
số sản xuất dựa trên bản vẽ chi tiết. Thiết kế sản xuất sẽ đưa ra các thông số cắt tấm, các dữ
liệu hợp nhất hệ thống ống cũng như các bộ phận kết cấu khác dựa trên công cụ CAD 3D.
Phụ trách đưa ra bản vẽ trực tiếp cuối cùng trước khi sản xuất ở công trường.
Chuyên ngành ở Trường: Đóng tàu/Kết cấu
Hiện tại DAIZO TEC CO., LTD đang trong quá trình phát triển đội ngũ kỹ sư đảm nhận
công việc thiết kế tàu thủy của công ty, và có nhu cầu tuyển dụng như sau:
(1) Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế bản vẽ tàu biển
(2) Số lượng tuyển dụng: 10 nhân viên
(3) Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên hệ đại học tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ
tháng 6/2021 đến tháng 01/2022 (có thể gia nhập công ty từ ngày 01/3/2022)
(4) Chuyên ngành tuyển dụng: Cơ khí / Điện / Tự động hóa
(5) Địa điểm làm việc: Văn phòng tại Hà Nội.
(6) Mức lương khởi điểm: 430 USD (đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học)
Ngoài lương cơ bản, công ty chi trả thêm phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp
giao thông và mua tặng nhiều gói bảo hiểm quan trọng.
(7) Sinh viên mới gia nhập công ty sẽ có 01 năm đào tạo việc từ các anh chị nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực thiết kế tàu để có đủ kiến thức đảm nhiệm công việc thiết kế tàu. Trong
thời gian đào tạo việc này, nhân viên vẫn nhận đủ mức lương của kỹ sư thiết kế.
(8) Thông tin liên hệ (để lấy form CV và hướng dẫn hồ sơ):
(Ms.) Linh – p-linh@ma.osy.co.jp

