CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI PHONG
Tầng 3, số 713 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 18006770
website: vieclamtainhat.com.vn

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI NHẬT
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Xây Dựng Hải Phong là đơn vị chuyên liên kết với đối tác Nhật Bản để
lựa chọn phái cử thực tập sinh, kỹ thuật viên đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Hiện nay, chúng tôi đang cần tuyển
gấp nam, nữ sang làm việc tại Nhật Bản với điều kiện và tiêu chuẩn như sau :

1. Đối tƣợng: Nam cao 1m60, nặng 50kg trở lên, Nữ cao 1m50, nặng 40kg trở lên. Đảm bảo sức khỏe làm
việc tại nước ngoài, ưu tiên các học viên đã và chuẩn bị tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành thuộc các trường CĐ,
ĐH trên toàn quốc.

2. Chƣơng trình tuyển dụng tháng 11 năm 2018:
Số lƣợng
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(rau củ quả
tươi)
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Primedelica
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KyoeiFudo
(bánh mỳ,
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Cơ khí chế
Toyota
tạo, điện,
Group
điện tử, ô tô

Yêu cầu tuyển dụng
Nữ

Dự kiến
thi
tuyển

Dự kiến
xuất
cảnh

Tokyo, Aichi

30

Tốt nghiệp trung cấp trở lên,tuổi
từ 20 - 28 chăm chỉ, chịu khó,
khéo tay.

29/10

5/2019

Tokyo - Aichi

100

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên , sức
khỏe tốt,chịu khó,khéo tay.tuổi từ
21-30

T11

5/2019

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu
tiên chuyên ngành ô tô,tuổi từ 21
- 28. Sức khỏe tốt, hòa đồng vui
vẻ.

2/11

5/2019

18

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu
tiên bạn ưa thích thực phẩm, tuổi
từ 21~28. Sức khỏe tốt.

8/11

5/2019

30

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tuổi
từ 21 - 30. Sức khỏe tốt đảm bảo
yêu cầu làm việc tại Nhật Bản.

15/11

5/2019

Hyogo

9

Kanagawa

Aichi

30

3. Quyền lợi của nhân viên.
- Mức lương cơ bản hàng tháng (chưa kể làm thêm): Quy đổi tỷ giá yên tại thời điểm hiện tại tương
đương Từ 28 triệu đến 36 triệu (mức lương tối thiểu theo vùng quy định của luật pháp Nhật Bản chưa
trừ tiền nhà, ga điện nước, các khoản thuế thu nhập, bảo hiểm).
- Được hưởng tất cả các quyền lợi về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo luật pháp Nhật Bản.
- Có nhà ở cho TTS với đầy đủ tiện nghi: Bếp ga, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, máy giặt, nồi cơm
điện.
. Chi h chƣơng trình:
- Toàn bộ chi phí của chương trình, từ lúc trúng tuyển đến khi bay sang làm việc tại Nhật, rồi đến khi
kết thúc thời gian 3 năm tại Nhật trở về Việt Nam, hoàn thành hợp đồng là:

Toàn bộ chi phí ~100 triệu VNĐ
-

Bao gồm các chi phí như sau: Hồ sơ, visa, vé máy bay, đào tạo học phí tiếng Nhật, chỗ ăn ở, đồ dùng
cá nhân, quần áo, sách vở, chăn màn, điện nước…

5. Đăng k tham gia chƣơng trình:
- Trụ sở chính cty: Số 713 – Đường Lạc Long Quân – Q.Tây Hồ - TP.Hà Nội:
- Website: http://www.vieclamtainhat.com.vn/
- Trực tuyến tại: https://goo.gl/forms/y56VgFXxQ1FfOxee2
- Hotline: 18006770 – tổng đài tƣ vấn miễn h
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

