
             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH  

FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM 

 

Thông tin công ty 

Địa chỉ: Số 9 VSIP đường số 6, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương 

Điện thoại: 0274 3757 848 (số nội bộ 207) 

Email tuyển dụng: recruit.fov@vn.fujikura.com 

Sản phẩm: linh kiện cáp quang, thiết bị y tế 

Diện tích đất: 20,000 m2 

Diện tích nhà máy: 15,000m2 

Chủ đầu tư: Fujikura Ltd. (Nhật Bản) 

Vốn đầu tư: 16 triệu USD 

Số lượng nhân viên: ~2,000 

 

Được cấp các 

chứng nhận 

ISO 14001:2015 

ISO 13485:2003 

ISO 9001:2015 

TL 9000 

 

 



 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ 

YÊU CẦU: Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng các ngành Điện-Điện tử, Cơ điện tử, Kỹ 

thuật điện, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp… 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Sửa chữa, bảo trì định kỳ các thiết bị máy móc cho chuyền sản xuất. 

 

 

1. Thời gian làm việc:  Làm việc theo ca 

Ca 1: 06h00-14h00, Ca 2: 14h00-22h00, 

Ca 3: 22h00-06h00. 

2. Thời gian thử việc:  30 ngày 

(Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc). 

3. Ngày nghỉ:  

- Ngày nghỉ hàng tháng: ~ 07 ngày 

(Nghỉ ~ 03 ngày Thứ bảy & 04 ngày Chủ nhật) 

- Phép năm: 12 ngày 

- Phép bệnh: 05 ngày 

- Nghỉ lễ: 10 ngày/ năm 

- Ngày nghỉ khác theo luật Lao động & Luật bảo 

hiểm Việt Nam. 

4. Chế độ bảo hiểm:  

- BHXH, BHYT, BHTN theo luật định (Nhân viên 

đang thử việc vẫn được đóng bảo hiểm đầy đủ). 

- Bảo hiểm tai nạn 24/24. 

5. Chính sách lương:  

- Đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm. 

- Thưởng thành tích tối đa 2 tháng lương. 

- Thưởng lương tháng 13. 

6. Các loại trợ cấp: 

- Thưởng chuyên cần tuần, chuyên cần tháng, 

chuyên cần năm. 

- Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp hoàn thành công 

việc, phụ cấp nhà ở, phụ cấp đi lại, phụ cấp 

thâm niên, phụ cấp tiếng Nhật và một số phụ 

cấp khác. 

7. Chính sách khác: 

- Thưởng thâm niên 

- Du lịch hàng năm như: Nha Trang, Đà Lạt… 

- Cấp phát đồng phục 

- Hỗ trợ phần ăn chính, phần ăn tăng ca 

 

CHÍNH SÁCH  

PHÚC LỢI 


