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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Với mục tiêu không ngừng phát triển và mở rộng, chúng tôi mời gọi các ứng viên có năng lực gia nhập vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi. 

 

 

Vị trí  

tuyển dụng 
Nội dung công việc 

Phần mềm 

yêu cầu 

Địa điểm 

làm việc 

Số lượng 

tuyển 

Nhân viên 

Triển khai 

bản vẽ 

Dựng bản vẽ 2D - triển khai chi tiết (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) cho công việc bố trí lắp đặt các thiết bị nhà ở (nhà bếp, bồn tắm, 

nhà vệ sinh, vách ngăn, tủ âm tường..) cho các công trình như chung cư cao cấp, bệnh viện, công trình công cộng ở Nhật của các 

công ty kiến trúc Nhật Bản. 

Hoặc làm công việc triển khai các bản vẽ kiến trúc về tường chắn đất, nhà xưởng thép, cửa cuốn… của các công trình chẳng hạn 

như chung cư, tòa nhà văn phòng, nhà máy, công trình công cộng ở Nhật, cho các công ty xây dựng Nhật Bản. 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, họa viên hoặc 

các ngành có liên quan.      

- Có sở thích về: Xây dựng, kiến trúc, nội thất… 

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kiến trúc tốt. 

AUTO 

CAD 2D 

HCM 

HN  

HUẾ 

10 người 

Nhân viên phối 

cảnh 3D Nội 

ngoại thất 

Diễn họa - phối cảnh 3D kiến trúc ngoại thất, nội thất, cảnh quan cho các dự án phức hợp, công trình khách sạn, nhà hàng, trung 

tâm thương mại, chung cư, v.v. cho khách hàng tại Nhật Bản (3DsMax) 

Hoặc dựng mặt bằng layout, dựng bản vẽ phương án layout (Autocad 2D) 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, hoặc các ngành có liên quan. 

- Có sở thích về: Kiến trúc, nội thất 

3DS MAX 

VRAY 

HCM 

HUẾ 
10 người 



 

 

 

 

 

 

Nhân viên 

Triển khai 

bản vẽ M&E 

Dựng bản vẽ 2D và 3D-BIM về hệ thống thiết bị cơ điện M&E (Cấp thoát nước ,điều hòa, thông gió, điện ... ) từ bản vẽ thiết kế 

công trình của các công ty xây dựng tại Nhật Bản.  

Phần mềm : Rebro của Nhật (phầm mềm CAD 3D) 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các ngành xây dựng, kiến trúc, điện lạnh, nhiệt lạnh hoặc có 

liên quan đến cơ khí, xây dựng. 

- Có sở thích về: 3D kiến trúc, 3D kết cấu, BIM 

AUTO 

CAD 2D 

HCM 

HN      
5 người 

 

Nhân viên 

Dự toán  

Thiết bị 

(biết tiếng Nhật) 

Bóc tách khối lượng ống và thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước các công trình xây dựng ở Nhật Bản sau đó làm dự 

toán. 

Chỉ thị của khách hàng toàn bộ bằng tiếng Nhật. 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các ngành tiếng Nhật, điện lạnh, nhiệt lạnh, kinh tế xây dựng 

hoặc các ngành liên quan đến kĩ thuật. 

- Trình độ tiếng Nhật: N4 trở lên  

- Chuyên môn sẽ được đào tạo lại khi được tuyển dụng 

- Chăm chỉ, cẩn thận, có sở thích về kỹ thuật 

EXCEL 

HCM 

HN  

HUẾ 

5 người 

Nhân viên 

Dự toán  

Nhà gỗ 

(biết tiếng Nhật) 

Bóc tách thép móng nhà Gỗ ở các công trình xây dựng ở Nhật Bản sau đó làm dự toán. 

Bóc tách thiết bị và các phụ tùng để lắp đặt trong nhà Gỗ ở các công trình xây dựng ở Nhật Bản sau đó làm dự toán.   

Chỉ thị của khách hàng toàn bộ bằng tiếng Nhật. 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành tiếng Nhật, xây dựng hoặc các ngành liên quan đến kĩ thuật. 

- Trình độ tiếng Nhật: N4 trở lên  

- Chuyên môn sẽ được đào tạo lại khi được tuyển dụng 

- Chăm chỉ, cẩn thận, có sở thích về kỹ thuật 

EXCEL 

 

 

HCM 

HN     

HUẾ 

5 người 



 

YÊU CẦU CHUNG :   

 + Có thể làm việc ngoài giờ (tiền tăng ca được chi trả theo luật lao động). 

 + Có khả năng chịu được áp lực công việc.  

 + Có kỹ năng làm việc nhóm tốt. 

 + Chăm chỉ, cẩn thận, trung thật và biết lắng nghe sự hướng dẫn của cấp trên.  

 + Có tinh thần cầu tiến và hướng tới môi trường chuyên nghịêp theo phong cách Nhật Bản. 

 + Tuổi: không quá 30, không phân biệt nam nữ 

 + Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế 

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CỦA CÔNG TY: 

    - Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công việc ổn định lâu dài 

  - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN (nếu có) và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam 

    - Có trợ cấp tiền xăng: 200,000 VND, trợ cấp tiền gửi xe 200,000 VND hàng tháng (trong trường hợp công ty không sắp xếp được chỗ gửi xe) 

    - Thưởng 2 lần/năm (tháng 6, tháng 12). Xét tăng lương 1 lần/năm (tháng 4)  

    - Tiền tăng ca ngoài giờ, tiền đi làm các ngày nghỉ lễ sẽ được chi trả đầy đủ theo luật Lao động Việt Nam 

    - Du lịch công ty hàng năm, tiệc của công ty được tổ chức 1-2 lần/năm 

    - Mỗi năm đều được khám sức khỏe định kỳ 

    - Công ty có hỗ trợ chi phí học tiếng Nhật phục vụ cho công việc, tiền thưởng khi lấy được các bằng từ N5 đến N1 và tiền trợ cấp hàng tháng khi lấy được các bằng cấp 

tiếng Nhật (N3, N2, N1). 

   - Có cơ hội được đi học tập và đào tạo tại Nhật Bản, nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển bản thân. 

   - Công Đoàn của công ty có tổ chức nhiều hoạt động vui chơi (ví dụ như hoạt động bơi lội, đá bóng, ngày phụ nữ Việt Nam…） 

   - Ngoài ra, công ty còn có khen thưởng , và có những chế độ phúc lợi đặc biệt dành cho những nhân viên làm việc lâu năm (ví dụ: mua bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cho cả gia 

đình nhân viên…) 

 



 

 

 

 

  Call: 0283 821 9383 (Ms. Linh) 

            CÁC BẠN VUI LÒNG GỬI HỒ SƠ QUA EMAIL: 

 

nht.linh@aureolecsd.vn (Ms. Linh – HCM - 028 3821 9383) 

(Tầng 22, Tòa nhà AB, Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) 

ntm.huan@aureolecsd.vn (Ms. Huân – HN - 024 3795 1616) 

(Tầng 7, Tòa nhà Technosoft, Lô B1D, Khu Công nghiệp Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, HN) 

lnt.trang@aureolecsd.vn (Ms. Trang – Huế - 023 4381 0300) 

(Tầng 6, Tòa nhà BIDV, 41 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế) 

Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng HCM, HN, Huế 

Hồ sơ gồm :・CV bằng tiếng Việt (có kèm ảnh),  

          ・Đơn xin việc (ghi rõ nguyện vọng và định hướng công việc) 

・Các bằng cấp liên quan (bản sao không cần công chứng) 

                   QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: 

 

Step 1 : Xem xét hồ sơ 

Step 2 : Phỏng vấn vòng 1 (với Nhân sự và Trưởng bộ phận kĩ thuật) 

 Step 3 : Phỏng vấn vòng 2 (với Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc người 

Nhật) 

 

※ Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn tham dự phỏng vấn, công ty sẽ 

xem xét địa điểm phỏng vấn phù hợp tùy từng trường hợp cụ thể. 
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