
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong 

Địa chỉ: 502, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Quận 9, TP.HCM 

Website: http://vieclamtainhat.com.vn – Hotline: 098 210 6036 

TP.Cần Thơ, ngày 10  tháng 11  năm 2018 

CÔNG TY FINESTAR TUYỂN DỤNG 

LÀM VIỆC 3 NĂM TẠI NHẬT BẢN 

(Đăng kí trực tuyến tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/fsDQ619Txig0kXHk2) 

Trông cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Chăn nuôi là một ngành vô cùng quan trọng và nhận được nhiều 

sự đầu tư, quan tâm và chú ý tại Nhật Bản. Các trang trại chăn nuôi đều ứng dụng máy móc kỹ thuật 

hiện đại hàng đầu vào chuỗi quy trình chăm sóc, thu hoạch và bảo quản các chế phẩm một cách rất 

khoa học để tối đa năng lực sản xuất cũng như đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch cho 

những thị trường đòi hỏi chất lượng tuyệt đối như Nhật Bản. 

Hiện nay, Công ty chăn nuôi Finestar cùng với công ty Hải Phong.,JSC của Việt Nam cùng phối hợp 

tiếp nhận nguồn nhân sự làm việc tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ cùng với 

công ty Hải Phong phối hợp triển khai chương trình tuyển dụng này, nhằm hỗ trợ việc làm cho sinh 

viên được làm việc, tiếp cận ngành chăn nuôi áp dụng công nghệ khoa học kĩ thuật hàng đầu. 

Thông tin tuyển dụng: 

- Công ty tại Nhật Bản: Finestar 

- Nội dung công việc: chăm sóc bò và thu hoạch, bảo quản các chế phẩm theo công 

thức, quy trình chuẩn, áp dụng máy móc kỹ thuật hiện đại. Ngoài ra, Kiểm tra, phân 

tích, đánh giá các chế phẩm sữa từ đó điều chỉnh các chế độ ăn uống, nuôi dưỡng, 

điều kiện chuồng trại, độ ẩm, chất lượng cỏ… 

- Số lượng tuyển dụng: 6 nam 

- Địa điểm làm việc: Thành phố Hokkaido– Nhật Bản 

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu của nhà máy) 

- Mức lương cơ bản: ~31 triệu VNĐ/tháng (835 Yên/1 giờ ~170,000VNĐ/1 giờ) 

- Phỏng vấn: 27/11/2018 

- Hạn nhận hồ sơ: 25/11/2018 

- Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào, khi thi tuyển. Sau khi trúng tuyển được đào tạo 

về ngoại ngữ, kỹ năng làm việc tại Nhật Bản.  

- Xuất cảnh sang làm viêc tại Nhật Bản: Tháng 7/2019. 

Yêu cầu:  

- Ứng viên có tuổi đời từ 28 tuổi trở xuống. 

- Độc thân, kết hôn đều tham gia được. 

- Tiếp nhận thực tập ở tất cả các ngành nghề trình độ từ CĐ trở lên. Ưu tiên sinh viên 

khối ngành chăn nuôi, thú y trường ĐH Cần Thơ 

- Yêu cầu ứng viên có sức khỏe tốt, tinh thần tập thế và kỷ luật cao, làm việc nhóm 

tốt, hòa đồng, thích học tiếng Nhật, mong muốn làm việc sau khi về nước 

http://vieclamtainhat.com.vn/
https://goo.gl/forms/fsDQ619Txig0kXHk2


Lộ trình ứng tuyển tham dự: 

1. Đăng kí, hoàn thiện hồ sơ: Hotline: 098 210 6036 

- Tại công ty Hải Phong: Khu II Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Văn phòng đại điện tại: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh Viên (gần sân 

khấu Đoàn Trường, canh nhà học C1) 

- Trực tuyến tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/QqFMcgrl41vn3RpG2 

- Thủ tục gồm: Khám sức khỏe, xác nhận tư pháp, viết hồ sơ. 

2. Hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ cần thiết (theo form mẫu) 

3. Phỏng vấn trực tiếp: 11/2018. 

4. Bổ trợ kiến thức tiếng Nhật và chuyên môn sau trúng tuyển. 

5. Bắt đầu làm việc tại tập đoàn tại Nhật Bản: 7/2019. 

6. Toàn bộ chi phí cho thời gian làm việc 3 năm tại Nhật Bản ~100 triệu VNĐ bao gồm: Chi phí 

xuất cảnh, hồ sơ, visa, thủ tục bay sang Nhật làm việc, chi phí học tập tiếng Nhật, quần áo, 

sách vở, chăn màn, nhà ở, điều hòa điện nước…đến khi sang làm việc tại Nhật Bản. 

7. Sinh viên ở xa đi lại sẽ được hỗ trợ hướng dẫn hoặc đưa đón. 

Một số hình ảnh về sản phẩm đặc trưng của nhà máy 

  

  

  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


