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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp Success Co.,Ltd 

Chủ tịch Mukasa Koichi 

Thành lập 07/03/2001 

Nhân viên 550 người（bao gồm cả nhân viên hợp đồng） 

Vốn điều lệ 800万円 

T  E  L (81) - 0297-43-0055 

F  A  X (81) - 0297-42-1881 

Địa chỉ  3938, Ishige, Joso-shi, Ibaraki-ken, Japan 

U  R  L     http://www.m-success.jp 

Lĩnh vực  

kinh doanh 
Sản xuất, lắp ráp thiết bị dân dụng 

Nội dung  

kinh doanh 

Nhà thầu sản xuất, lắp ráp các thiết bị nội thất trong nhà; 

các chi tiết phục vụ công trình công nghiệp, dân dụng 



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Lĩnh vực Lắp ráp, hoàn thiện chi tiết, thiết bị nội thất, công trình dân dụng  

Nội dung 

 thực tập 
Công việc tại nhà máy lắp ráp của công ty 

Địa điểm Tỉnh Ibaraki, Nhật Bản 

Hình thức 

thực tập 

Sinh viên thực tập hưởng lương                                      
※Thời gian thực tập 01 năm 

Số lượng 10 sinh viên                                                             * Chỉ nhận nam giới 

Yêu cầu 
Sinh viên năm thứ 3, 4 (thời điểm tháng 7/2018) có chuyên ngành  

liên quan tới các lĩnh vực: lắp ráp, chế tạo, cơ khí, tự động hóa… 

Năng lực  

Nhật ngữ 

Năng lực Nhật ngữ trình                                   (sinh viên được đào tạo tiếng Nhật 

độ tương đương N3～N4                                  từ 3- 4 tháng trước khi đến Nhật Bản) 

Dự kiến 

 nhập cảnh 
Tháng 8/2018  

Lương thực tập 
Từ 120,000 JPY/tháng                      (Theo mức lương vùng tỉnh Ibaraki: 796Y/giờ) 

*Thời gian thực tập 8 tiếng/ngày        (Trung bình làm việc 22 ngày/tháng) 

Quyền lợi  

của sinh viên 

 Công ty quản lý, hỗ trợ mọi vấn đề phát sinh trong thời gian thực tập; 

 Được đăng ký bảo hiểm sức khỏe như nhân viên người Nhật; 

 Được nâng cao trình độ tiếng Nhật; Thăm quan điểm du lịch nổi tiếng; 

Giao lưu văn hóa Nhật Bản…  
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KÝ TÚC XÁ 



NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 


