
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 
 

CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 

Awaji Đà Nẵng Center 

Được thành lập dưới sự ký kết giữa tập đoàn Pasona và Thành phố Đà Nẵng. Với sứ mệnh kết hợp với 

thành phố Đà Nẵng, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động đào tạo, trau dồi nguồn nhân lực để họ trở 

thành những nhân sự tài năng phát triển trong tương lai giữa hai nước dựa trên hình thức trao đổi nhân sự 

giữa Việt Nam – Nhật Bản. Đặc biệt, đối với các kỹ sư CNTT chúng tôi có trung tâm đào tạo tại đảo Awaji 

có tên “AWAJI LAB” để tiến hành các chương trình đào tạo kỹ sư cầu nối những người sẽ kết nối 2 nước 

Việt Nam – Nhật Bản. 

Kỹ sư phát triển phần mềm 

Chúng tôi đang tuyển dụng 20 Kỹ sư phát triển phần mềm có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản. Với vị 

trí Nhân viên phát triển phần mềm, bạn sẽ trở thành nhân viên hợp đồng 1 năm của tập đoàn Pasona và 

làm việc tại một trong những phòng lab hiện đại bậc nhất của tập đoàn Pasona cùng với cơ hội trở thành 

nhân viên chính thức, được tiếp nhận chương trình đào tạo chuyên nghiệp được thực hiện bởi chính những 

kỹ sư tài năng của tập đoàn và những cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trong tương lai tại cả Nhật Bản và Việt 

Nam. 

❖ Lịch trình phỏng vấn và Buổi giới thiệu về công ty và vị trí tuyển dụng 

- Thời gian: 26/09/019 (Thứ năm, chiều) và 05/10/2019 (Thứ bảy, cả ngày) 

- Địa điểm: Khách sạn Grandvrio - 01-03 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

❖ Cách thức ứng tuyển: 

- Tham gia ứng tuyển tại website chính thức của chúng tôi: 
http://pasona.vn/awaji/ 

❖ Điều kiện ứng tuyển: 

- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư Công nghệ thông tin 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình như: Java, C#, PHP, Python 

- Có khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC 600 trở lên hoặc tiếng Nhật JLPT N4 trở lên 

- Ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng (Ứng viên từ những thành phố khác có thể xem 

xét) 

- Có mong muốn được làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt là tại tập đoàn Pasona 

- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty  

http://pasona.vn/awaji/


❖ Địa điểm làm việc:  

- Awaji Danang Center tại Đảo Awaji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản 

❖ Ngày bắt đầu làm việc:  

- Từ tháng 11, 2019  

❖ Phúc lợi bảo hiểm: 

-  Đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN...) 

- Thưởng và ngày phép 

 

Chi tiết liên hệ: 

Pasona Tech Vietnam Co., Ltd. - Da Nang branch 

Địa chỉ：Lô 35, đường số 4, KCN Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, p. An Hải Bắc, q. Sơn Trà, tp Đà Nẵng 

TEL：84-28-3827-0977 (Ms. Linh / Ms. Phuc) 

Email：itengineer-adc@vn.pasonatech.co.jp 

Điện thoại liên hệ：0938 977 790 Ms. Tien 
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