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<Tuyển dụng ngành Cơ khí & CNTT, làm việc ngay tại Nhật>
TOPCAREER International xin chào,
-Nếu bạn có background là Mechanical? Nếu bạn muốn làm tại Nhật? Nếu bạn sử dụng được tiếng Anh?
TOPCAREEER International mang đến cho bạn cơ hội làm việc tại Nhật Bản (Yokohama) cùng các lợi ích hấp dẫn từ
công ty BETA CAE System Japan.
> Apply trực tiếp: http://www.topcareer.jp/inter/job/detail/001916/
> Deadline: 15/9/2017
>Giới thiệu Cty BETA CAE System Japan:
Sản phẩm chính là CAE pre-processor ANSA, post-processor META và CAE management system SPDRM được phát
triển bởi BETA CAE Systems tại Hy Lạp. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh, hỗ trợ và điều chỉnh hệ thống
theo yêu cầu tại Nhật Bản và một số nước thuộc Đông Nam Á bao gồm Việt Nam.
>Mô tả công việc:
1.CAE Application Engineer:
Hỗ trợ mảng kỹ thuật cho khách hàng, gặp gỡ và trao đổi cùng khách hàng nếu cần thiết
Đề xuất những tính năng mới hoặc thông báo bug cho Dev ở Hy Lạp
2.CAE Software Customization Engineer:
Đề xuất với khách hàng những yêu cầu để cải thiện sản phẩm
Tối ưu hóa hệ thống dựa theo yêu cầu khách hàng (sử dụng ngôn ngữ Python)
Tạo những tài liệu liên quan đến tiến độ của dự án.
>Quy trình thăng tiến: Engineer - Senior Engineer - Supervisor – Manager.
>Địa điểm làm việc: Yokohama, Nhật Bản, thời gian bắt đầu làm việc thương lượng.
>Mức lương: Hấp dẫn (thương lượng dựa theo kinh nghiệm), tối thiếu 4 triệu JPY/năm cho đối tượng mới Tốt
Nghiệp.
> Bắt đầu làm việc: tháng 4/2019.
>Lợi ích: Hỗ trợ di chuyển & nơi ở, các loại bảo hiểm, các ngày nghỉ lễ và kì nghỉ hè,...
>Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Khí, Điện tử viễn thông, CNTT hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan
1) CAE Application Engineer:
- Mechanical engineer (ME)
- Có kinh nghiệm thực tế về vận hành hệ thống CAE tại các công ty tự động hóa (Đối với ứng viên đã có
kinh nghiệm)
2) CAE Software Customization Engineer:
- Mechanical engineer (ME)
- Có kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ Python.
>Quy trình tuyển chọn:
-

Chọn lọc hồ sơ
Phỏng vấn qua Skype
Ngày 30/9 & 1/10: Phỏng vấn tại Hà Nội, có hỗ trợ chi phí cho ứng viên ở xa.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp qua:
Email: topcareer.international.vn@4th-valley.com
SĐT: 028 668 777 22/33/44/55 – Hotline: 098 164 9009

