
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG (TẠI NHẬT)
Yêu cầu tuyển dụng                               Mã số: DD220117                                  Ngày phát đơn: 19/01/2022           
STT Hạng mục Thông tin

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận NĐ OK
2 Địa điểm làm việc: SHIGA (thành phố OTSUSHI)
3 Ngành nghề xin Visa: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Đào đường, lát nền, đổ bê tông, Dọn dẹp hiện trường

ĐIỂU KIỆN TUYỂN DỤNG

5

Số người tuyển dụng
Số lượng cần tuyển: 2

 Nam ☑ Nữ ☐
Số lượng tham gia tuyển: 2

 Nam ☑ Nữ☐
Độ tuổi Dưới 36 tuổi
Ngành nghề visa XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG_土木

☑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 tháng 210.000 yên. Tiền về tay chưa kể làm thêm: hơn 170.000 yên
 Tiền về tay bao gồm làm thêm: hơn 200.000 yên/ tháng

7 Thời gian làm việc:
Ngày làm 8 tiếng (nghỉ trưa 60 phút)
 Làm từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 tính làm thêm.

8 Thưởng
1 năm tăng lương 1 lần tùy theo năng lực
 1 năm 1 lần tùy theo năng lực

9 Tiền Ký túc xá, điện nước Tiền nhà: chưa quyết định ; Tiền điện, nước, ga: theo thực tế sử 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: 18/02/2022
12 Hình thức tuyển dụng: Zoom, skype
13 Ngày dự kiến về xí nghiệp : Sau khi phỏng vấn có thể về xí nghiệp luôn.

14 Thông tin thêm

* Có thể nhận trái ngành, nợ chứng chỉ
 * Ham học hỏi, sức khỏe tốt, thể lực tốt
 * Tiếng nhật N4 trở lên 
 * Đi bộ từ ký túc xá tới công trường.

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

Chịu trách nhiệm chính đơn hàng: LB

#gid=1426047905

