Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Takenobe tiếp nhận nhiều nhân lực, trong đó có nhân lực người nước
ngoài và nữ giới. Công ty cũng đào tạo nhân lực là cá nhân.Với chương trình hướng dẫn
cho nhân viên giỏi, đào tạo lặp lại các công việc chuyên môn, công ty đào tạo nhân lực
chưa có chuyên môn trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, công ty phát triển nhiều phương pháp thi công mới, cải tiến kỹ thuật vật liệu sơn
an toàn hơn.Công ty không chỉ dừng lại ở việc phát triển qui mô kinh doanh mà còn tạo
môi trường để tất cả nhân viên đều an tâm chuyên tâm vào kỹ thuật.
Qui phạm văn hóa kiến trúc mới của Nhật Bản mà công ty nghĩ đến trở thành giá trị
quan, áp dụng cho thế giới, hướng tới sự sáng tạo hợp nhất về tuổi, giới tính và điểm
khác nhau giữa các nước.
Công ty Cổ phần Takebone nỗ lực ứng dụng kỹ thuật ICT, nâng cao tính sản xuất qua
hiệu quả hóa công việc.

Điểm sáng của nhân lực nước ngoài
Trường ngoại ngữ (CLS) dành cho nhân viên
– nơi đào tạo tiếng Nhật

Trường ngoại ngữ dành cho nhân viên nhằm hỗ trợ
chữ Hán cho nhân viên, hướng tới cuộc thi chứng
chỉ nghề Quốc gia
Nhân viên ngôn ngữ dạy các từ chuyên môn cần
thiết liên quan đến công trường, công trình, sơn,
an toàn

Tích cực trong lĩnh vực tu nghiệp sinh
Việt Nam

Công ty dự kiến tiếp nhận 03 tu nghiệp sinh Việt
Nam từ năm tới
Trong tương lai, trong 5 năm sẽ tuyển 30 tu nghiệp
sinh. Trong mối quan hệ không khác với người
Nhật, công ty mong các tu nghiệp sinh sẽ phát huy
được tài năng của mình.

Công việc quản lí thi công xây dựng

■Quản lí thi công xây dựng
Tiến hành quản lí công đoạn, quản lí an toàn, quản lí chất lượng tại công trường
xây dựng.
Bằng việc quản lí tại công trường sẽ tự mình tiếp thu được các kinh nghiệm
công việc.
■Nội dung công việc
Lập tài liệu (báo giá, kế hoạch thi công, vv…) sử dụng file Excel chỉ huy liên quan
đến quản lí công trình, thảo luận, đề xuất kế hoạch, phân bổ vật

Công việc của quản lí hệ thống
■Nội dung hệ thống
Hệ thống quản lí chấm công dạng Đám Mây (Cloud) thúc đẩy cải
tiến cách làm việc mà công ty có thể dễ dàng quản lí chấm công của
nhân viên tại công trường xây dựng bằng điện thoại thông minh.
■Nội dung công việc
Lập tiêu chuẩn cho hệ thống, quản lí dự án thiết kế/phát triển, quản
lí dự toán
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Khu vực xung quanh nơi làm việc

