
 

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN 

1.Thông tin chung: 

o Số lượng đưa vào phỏng vấn:  12 nam, 24 nữ 

o Số lượng tiếp nhận: 04 nam, 08 nữ 

o Ngành nghề tiếp nhận: Dập kim loại (Xí nghiệp thuộc một tập đoàn lớn của Nhật Bản) 

o Công việc cụ thể: lắp gioong cao su, đo kích thước, đóng gói, xuất hàng. 

o Nơi làm việc: tỉnh Ibaraki (Nhật bản) 

o Ngày phỏng vấn Skype xí nghiệp: 21/01/2021 

o Dự kiến xuất cảnh: 06/2021 

2. Tiêu chuẩn chung: 

o Tuổi: 18-25.  

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 thêm 2 năm) 

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

o Lương cơ bản: 133.324 yên/tháng ~ 29.300.000 vnđ/tháng  

o Lương thực lĩnh: 98.017 yên/tháng ~21.500.000 vnđ/ tháng (Chưa tính làm thêm giờ) 

Số tiền này đã khấu trừ các khoản: bảo hiểm, thuế, nhà ở… 

(Mức lương trên tính theo trung bình số ngày làm việc 20 ngày). 

o Xí nghiệp tăng ca tối thiểu 25h/tháng. 

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 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/
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