
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

I. Giới thiệu về công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam 

1. Giới thiệu về công ty:  

Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) là 

công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập vào tháng 6/2001 với số 

vốn đầu tư 3.000.000USD, trực thuộc tập đoàn Nissan Automotive Technology 

Nhật Bản, hiện đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ô tô. 

NATV có trụ sở làm việc tại tầng 26 tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark 

72, lô E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ô tô Hòa Lạc.  

Kể từ khi thành lập đến nay, NATV đã không ngừng phát triển và trở 

thành một trong những công ty thành viên hàng đầu của tập đoàn ô tô Nissan - 

tập đoàn có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. Bằng năng lực kỹ thuật, 

NATV đã phát huy vai trò của mình với tư cách là một công ty chuyên về 

nghiên cứu, phát triển. Hướng tới mục tiêu làm hài lòng khách hàng trên toàn 

thế giới và để tạo nên những chiếc xe ô tô được khách hàng tin dùng, công ty đã 

tiến hành mở rộng hợp tác với các cơ sở nghiên cứu phát triển trên toàn thế giới. 

Hiện nay toàn công ty có 16 bộ phận, với số lượng 2.668 nhân viên tính đến thời 

điểm tháng 10/2022. 

Website NATV: http://nissan-automotive-technology-vn.com/ 

2. Chế độ đãi ngộ 

➢ Lương thưởng và phúc lợi 

+ Nhận mức lương cơ bản sau khi được tuyển dụng chính thức là 

450~500$, chi trả thưởng 1 năm 2 lần 

+ Chế độ đánh giá công bằng, lộ trình thăng tiến rõ ràng. 

+ Được chi trả nhiều phụ cấp hấp dẫn (phụ cấp tiếng Nhật, tiếng Anh, ăn 

trưa, đi lại, chuyên cần, thâm niên....) 

+ Được đóng bảo hiểm từ thời gian thử việc, được mua bảo hiểm tai nạn 

bảo vệ 24/7 khi tham gia chương trình đào tạo và sau khi vào công ty. 

+ Quyền lợi tham gia du lịch, tiệc công ty, quà lễ tết, hiếu hỉ, trung thu... và 

nhiều phúc lợi khác 

➢ Thời gian làm việc 

+ Cơ bản nghỉ thứ 7, chủ nhật và đặc biệt có nhiều kỳ nghỉ dài 

+ Chi trả tiền làm thêm đúng quy định của pháp luật. 
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➢ Đào tạo 

+ Hệ thống đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, sinh viên được tham gia các 

khóa học trước và sau khi vào công ty. 

+ Nhiều cơ hội đi công tác và làm việc tại nước ngoài 

II. Giới thiệu Chương trình hợp tác liên kết đào tạo NATV – HaUI 

✓ Mục đích: Chương trình hợp tác liên kết đào tạo được xây dựng nhằm 

tuyển dụng sinh viên ưu tú vào làm việc tại NATV, đồng thời góp phần cống 

hiến vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam thông 

qua việc học tập kỹ thuật công nghệ tiên tiến tại doanh nghiệp Nhật Bản. 

✓ Thời gian: dự kiến đào tạo tiếng Nhật kéo dài 9 tháng (4/2023~ 

12/2023) và thực tập 1,5 tháng tại NATV (9/2023~10/2023), thời gian vào công 

ty dự kiến tháng 1/2024. 

✓ Đối tượng: Sinh viên ĐH K14 các Khoa: Cơ khí, Điện, Điện tử, Công 

nghệ thông tin, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Hóa tốt nghiệp trước tháng 1/2024. 

✓ Nội dung đào tạo bao gồm: Đào tạo Kiến thức kỹ thuật, Đào tạo Kỹ 

năng thao tác CAD, Đào tạo Quy trình tư duy kỹ thuật, Đào tạo tiếng Nhật, tác 

phong làm việc. 

✓ Quyền lợi của các bên tham gia chương trình: Sinh viên của trường 

đại học tham gia chương trình sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường; được đào 

tạo các kỹ năng kỹ thuật và tiếng Nhật miễn phí đồng thời được hỗ trợ học bổng 

và các trợ cấp khác trong quá trình thực hiện đào tạo. 

 

 


