
Mã số : 051.2022

Stt Hạng mục Nội dung Stt Hạng mục Nội dung

Địa chỉ Công ty tiếp nhận Toyama , Nhật Bản 2 Ngành nghề xin viza: 

Thực tập sinh kỹ năng ngành CBTP + sau 3 

năm sẽ chuyển sang Visa đặc định thêm 5 năm 

nếu có nguyện vọng

Tên xí nghiệp,công ty Thông báo khi phỏng vấn 3 Tên và nội dung CV cụ thể
Sản xuất , đóng gói, Chế biến Thực Phẩm 

cho hệ thống siêu thị

Tên nghiệp đoàn tiếp nhận Thông báo khi phỏng vấn 4 Khác

①. Số TTS cần tuyển/ giới 

tính
 07 Nam + 8 Nữ

②. Tuổi 18 ~ 35  tuổi

③. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên 

④. Tay nghề Không

6 Hình thức tuyển dụng Phỏng vấn online tập trung tại công ty 12 Ngày dự kiến nhập cảnh 1/6/2023

7 Trợ cấp đào tạo tháng đầu 60,000 yên 13 Thời gian chốt form 20/11/2022

8 Tiền lương cơ bản

Lương CB 15,1 man yên/tháng 

Tiền nhà 1,2 man /tháng

Thực lĩnh khoảng 14-18  man bao gồm 

làm thêm 

14 Thời gian  thi tuyển 30/11/2022

9
Chế độ làm thêm(Số 

giờ/ngày,lương làm thêm)
CÓ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM 15 Nội dung thi tay nghề Không

10
Bảo hiểm xã hội, thân thể, 

bảo hiểm thất nghiệp
Có, theo pháp luật nhật bản 16 SL tham gia thi tuyển 15 Nam + 15 Nữ

11 Địa điểm làm việc Toyama ken, Nhật Bản 17 Chi phí ,chế độ 

Bảng 

lươn

g

Ảnh 

CV

(nếu 

có)

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Xác Nhận của Phòng tuyển dụng Phòng Kiểm soát Bộ phận kế toán Phòng NB6

Điều kiện tuyển dụng: 

       THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG 
Thời gian làm việc: 3 + 5 năm

Yêu cầu tuyển dụng

1

5

⑤.

Yêu 

cầu 

khác 

* Chăm chỉ, Ngoan ngoãn, không mắc viêm gan A,B,C và các bệnh xã hội 

*Không xăm , không tiền án tiền sự, Không bị mắc viêm tuyến giáp

*Khám SK đầy đủ khi ứng tuyển 

*Thị lực 7/10 trở lên, không mù màu 

*Nam Chiều cao  165 cm trở lên, Nặng 55 - 75kg 

*Nữ Chiều cao  152 cm trở lên, Nặng 43 - 60 kg 


