TUYỂN 18 NAM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
NGÀNH XÂY DỰNG
Tuyển gấp 18 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng. Độ tuổi từ 19 đến 30
tốt nghiệp cấp III trở lên. Nội dung tuyển lao động xuất khẩu Nhật Bản như sau:

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Công việc cụ thể: Lắp đặt dàn giáo, cốp pha…
Địa điểm: Osaka - Nhật Bản.
Thời gian hợp đồng: 03 năm.
Yêu cầu công việc: Khỏe mạnh, chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, sống hòa đồng.
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
1. Số lượng : 30 TTS.
2. Giới tính: Nam.
3. Trình độ: Tốt nghiệp từ cấp III trở lên.
4. Độ tuổi: 19 - 30
5. Chiều cao: Từ 1m60 trở lên.
6. Cân nặng: Từ 50 kg trở lên
7. Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu.
8. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng học tiếng Nhật.
9. Hộ chiếu: Có sẵn.
10. Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu (Sẽ được công ty hỗ trợ đào tạo)
I - CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: Khoảng 140,000 yên/tháng (chưa kể làm thêm), năm thứ tiếp theo sẽ điều chỉnh
tăng lương theo tay nghề.
2. Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, nhà ở, điê ̣n nước, thuế thu nhập,…
3. Thông tin khác: Tự túc tiề n ăn.
4. Giờ làm việc: Từ 8h - 17h; Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ.
4. Tăng ca: Chế độ tăng ca, làm thêm giờ và làm trong ngày nghỉ được tính theo Luật lao động của
Nhật Bản.
5. Trợ cấp tu nghiệp: Khoảng 60.000 Yên (tháng đầu tiên từ ngày nhập cảnh).
IV. HẠN NỘP HỒ SƠ
Hạn nộp hồ sơ : 29/06/2015.
Thi tuyển dự kiến: Tháng 07/2015.
Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 12/2015.
Hồ sơ bao gồm:
1. Sơ yếu lý lịch, Hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng cấp, ảnh gia đình: 02 bản công chứng.
2. Xác nhận nhân sự, xác nhận hôn nhân do xã cấp: 01 bản công chứng.
3. Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện đa khoa Tràng An cấp.
4. Các Hồ sơ khác: Thông báo cụ thể khi phỏng vấn.
V. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY

Tất cả lao động tham gia chương trình Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản 2015 tại Công ty được đào tạo
3 tháng chuyên sâu về:
1. Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản.
2. Kỹ năng phỏng vấn khi tham gia tuyển.
3. Kỹ năng làm việc tại Nhật Bản.
4. Định hướng nghề nghiệp.
5. Đào tạo tay nghề tương ứng với các nhóm ngành nghề mà nghiệp đoàn Nhật Bản tuyển dụng.
VI. LIÊN HỆ - TƯ VẤN :
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, chi nhánh
Hai Bà Trưng.
Địa Chỉ : 338B Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04.6253.5088
mail: hotro@api-asia.com
Chú ý: Công ty ưu tiên những học viên tham gia khóa đào tạo tiếng tại Trung tâm đào tạo của chúng
tôi, do vậy những học viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản xin liên hệ trực tiếp với
chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

