
 

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN 

1.Thông tin chung: 

o Số lượng đưa vào phỏng vấn:  09 Nữ 

o Số lượng tiếp nhận: 03 Nữ 

o Ngành nghề tiếp nhận: Đóng sách  

o Công việc cụ thể: Bổ sung giấy vào máy, kiểm tra và đóng gói sản phẩm. 

o Nơi làm việc: tỉnh Okayama  (Nhật Bản) 

o Ngày phỏng vấn xí nghiệp: 28/10/2020 

o Dự kiến xuất cảnh: 03/2021 

2. Tiêu chuẩn chung: 

o Tuổi: 20-30, cao 155cm trở lên. 

o Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không xăm hình. 

o Công dân Việt Nam có lý lịch nhân thân rõ ràng. 

o Đủ điều kiện xuất, nhập cảnh theo quy định của nhà nước Việt Nam và Nhật Bản.  

3. Quyền lợi: 

o Hợp đồng 03 năm (có thể gia hạn) 

o Nhà ở, vật dụng sinh hoạt: được xí nghiệp tiếp nhận bố trí sắp xếp. 

o Lương cơ bản: 142.000 yên/tháng ~ 31.000.000 vnđ/tháng.  

o Lương thực lĩnh: 97.000 yên/tháng ~ 21.000.000 vnđ/tháng (chưa tính giờ làm thêm).  

(Số tiền này đã trừ các loại chi phí: bảo hiểm, thuế, nhà ở, điện, nuớc, ga).  

Xí nghiệp truyền thống, quan tâm TTS, tăng ca làm thêm cực nhiều. 

4. Liên hệ Công ty:  

Ms. Linh: 0911 848 600;  Ms. Nhẫn: 0911 848 612,  Mr. Thái: 0911 848 613,  

Ms. Hiền: 0911 848 615,  Ms. Hương: 0911 848 616,  Ms. Yến: 0911 848 617 

 

 

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được công ty hướng dẫn cụ thể khi đến đăng ký. 

   Người lao động không phải nộp bất cứ chi phí nào khác khi đến đăng ký và tham gia sơ tuyển. 

Đã và đang là thành viên của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam ( http://www.vamas.com.vn ) 

http://www.vamas.com.vn/

	THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

