
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HIROSHIMA   (TẠI NHẬT)
Yêu cầu tuyển dụng                      Mã số: DD211007                                                   Ngày phát đơn: 14/10/2021

STT Hạng mục Thông tin
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Cung cấp khi pv

2 Địa điểm làm việc: Hiroshima( Fukuyama-shi)
3 Ngành nghề xin Visa: Chế biến thực phẩm（飲食料品製造業） /Nông nghiệp（農業）

4 Tên và nội dung CV cụ thể:
Nông nghiệp: Trồng trọt rau củ( Bông cải xanh, Khoai tây, cà rốt)

 Chế biến thực phẩm :Kiểm tra dị vật trong thực phẩm.
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

5

Số người tuyển dụng
Số lượng cần tuyển: 5

 Nam ☐ Nữ ☑
Số lượng tham gia tuyển: 5

 Nam ☐ Nữ ☑
Độ tuổi 20~30 tuổi

Ngành nghề visa
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM（飲食料品製造業） /Nông nghiệp（農業 (Không nhận trái 

ngành)
☑Có bằng senmon ☑Giấy đánh giá ☐Chứng chỉ tokutei gino

Tiếng nhật (tương đương) ☐N2 ☐N3 ☐N4 ☑không yêu cầu

Yêu cầu khác
Thị lực: Tốt Thể lực: Tốt
Thuận tay: phải ☑ trái ☐ Hút thuốc: có ☐ không ☑
Tình trạng hôn nhân: Đã KH ☑ Chưa KH ☑

THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG - BẢO HIỂM - THỜI GIAN LÀM VIỆC - ĐÃI NGỘ - LỊCH THI TUYỂN

6 Tiền Lương
*Lương cơ bản 950y/h.(Tháng làm 22 công hoặc hơn tùy vào tình hình công 
việc)
 *Tăng ca trung bình 40-46 tiếng mỗi tháng

7 Thời gian làm việc:
8:30~17:30 
Tuần nghỉ 2 buổi, thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ lớn obon, năm mới,số ngày nghỉ trong 
năm là 110 ngày

8 Thưởng Theo quy định công ty

9 Tiền Ký túc xá, điện nước
Tiền nhà 10,000yên nhật/ mỗi tháng.Điện nước, ga: 5,000 yên, Nhà nguyên căn 
khoảng 3-4 người ở, chia phòng, Trong nhà đã có sẵn đầy đủ các thiết bị đồ điện gia 
dụng

10 Chế độ bảo hiểm Theo quy định của chính phủ nhật bản
11 Thời gian thi tuyển Có form sẽ phỏng vấn Nhận form trước này: 20/10/2021
12 Hình thức tuyển dụng: Zoom.
13 Ngày dự kiến về xí nghiệp : Sẽ báo khi tham gia phỏng vấn

14 Thông tin thêm

*Ứng viên đỗ kỳ thi kỹ năng dành cho tokutei chế biến thực phẩm.Tiếng nhật khoảng 
N4( Không yêu cầu quá về tiếng nhật, nhưng cũng phải biết giao tiếp sơ qua)
*Có hỗ trợ di chuyển, phí gửi hành lý tới Hiroshima( Trao đổi thêm khi phỏng vấn)
*Đã có TTS người Việt.

Phụ trách thông tin đơn Kiểm tra đơn Triển khai đơn Theo dõi đơn
Đối ngoại Hồ sơ nội Tuyển dụng Kế toán

HÌNH ẢNH, VIDEO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC( HÌNH ẢNH MINH HỌA)

Chịu trách nhiệm chính đơn hàng: LT, LP

#gid=1426047905

