CÔNG TY CPĐT THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI PHONG
Địa chỉ: Số 713, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 18006770

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2018
TẬP ĐOÀN PRIME DELICA & DELICA FOODS TUYỂN DỤNG
LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Tập đoàn công nghệ thực phẩm Prime Delica và DelicaFoods là một trong những tập đoàn
lớn nhất Nhật Bản về lĩnh vực thực phẩm, cung ứng thực phẩm sạch cho hệ thống các siêu thị, nhà
phân phối, chuỗi các cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản nhƣ: Senven Eleven, Aeon Mall, MiniStop,
24h…
Hiện nay tập đoàn cùng với công ty Hải Phong kết hợp tuyển dụng nhân sự làm việc cho tập
đoàn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm (đồ ăn nhanh cao cấp, đồ ăn kèm, sơ chế rau củ quả, salad,
desert, salami, hamu, sweets vv…)
1. Nội Dung Công Việc:
- Tập đoàn Prime Delica website: https://primedelica.com
- Tập đoàn DelicaFoods website: https://www.delica.co.jp/
- Sơ chế, chế biến, đóng gói, kiểm tra thực phẩm, đồ ăn nhanh, rau củ quả tƣơi, cung ứng cho
chuỗi nhà phân phối trên toàn nƣớc Nhật.
- Làm việc trong nhà máy.
- Số lƣợng tuyển dụng: Chế biến thực phẩm: 90 nữ. 4 nam.
- Địa điểm làm việc: Tại 2 cơ sở là Kanagawa và Aichi.
- Thời gian làm việc: làm theo ca ( yêu cầu có tăng ca)
- Mức lƣơng cơ bản: 30 – 32 triệu/ tháng
- Phỏng vấn đợt 1: 29/ 10/2018 ; đợt 2: 18/11/2018 ; đợt 3: 26/11/2018.
- Xuất cảnh: tháng 5/2019.
2. Yêu cầu:
- Ứng viên trong độ tuổi lao động, tuổi dƣới 28.
- Đảm bảo điều kiện sức khỏe làm việc tại Nhật Bản
- Ƣu tiên ứng viên có chuyên ngành liên quan đến Thực phẩm, Nông nghiệp, Công nghệ sau
thu hoạch.
- Số lƣợng hồ sơ tiếp nhận: 250 hồ sơ.
3. Hồ sơ đăng kí thi tuyển:
- Ảnh 4x6: 2 chiếc, chụp nền trắng, áo sơ mi trắng, cavat đỏ
- Ảnh 3x4: 3 chiếc, nền trắng, áo sơ mi trắng, cavat đỏ.
- Viết form mẫu theo mẫu hồ sơ Công ty Hải Phong

- Khám sức khỏe: Tại Bệnh viện E sổ 89, Trần Cung, Hà Nội.
- Làm các bài test, kiểm tra về: IQ, cộng dồn, sơ tuyển tại công ty Hải Phong.
4. Chi hí hƣơng t nh :
- Toàn bộ chi phí của chƣơng trình, từ lúc trúng tuyển đến khi bay sang làm việc tại Nhật, rồi
đến khi kết thúc thời gian 3 năm, hoàn thành hợp đồng là:
Toàn bộ chi phí ~ 100 triệu VNĐ
- Bao gồm các chi phí nhƣ sau: Hồ sơ, visa, đào tạo học phí tiếng Nhật, KTX, đồ dùng cá
nhân, quần áo, sách vở, chăn màn, điện nƣớc…đến khi bay sang làm việc tại Nhật Bản.
5. Đăng kí tham gia tại địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và Xây dựng Hải Phong.
713, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội – Hotline 0904 657 675 & 0903 272 358
Đăng ký t ực tuyến :
https://docs.google.com/forms/d/1qq8Wow7_MFTED72cmTQloUpY9X1z6CJb5DdT_tMMA
RY/edit
Tổng đài tƣ vấn miễn phí : 18006770
Một số hình ảnh đặ t ƣng và nhà máy

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

