
năm 11

đến 

*  Các khoản trừ :  

7/9/2018

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐÀO THỊ HÀ

SDT:0919972188

　◆ Yêu cầu tuyển dụng của cơ quan phái cử phía Việt Nam 

Số lượng 4 Giới tính Nam 

Chiều cao 160cm　 ～　170cm Cân nặng 

Nghiệp đoàn quản lý Người đại diện 

Công Ty THHH TM& DL Nhật Hà Ngày nhập 

Nghiệp đoàn quản lý phía Nhật Bản 

6/21/2018

Địa chỉ 

Điện thoại FAX

Địa chỉ  Aichiken Obushi

Email Số điện thoại di động 

　◆　Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận Công ty cổ công nghiệp AICHI SEIKO Tên công việc Gia công cơ khí

Thông tin xí 

nghiệp 

Công ty cổ phần công nghiệp AICHI SEIKO
Số nhân viên 93 người 

愛知精工工業株式会社

Giờ làm việc / Ngày 8 tiếng ／ngày （8h:00  ～17h:00) Số ngày làm việc 5 ngày / 1 tuần. 

Lương cơ bản 1400 yên /1giờ (6 tháng đầu 1300/1h) Làm thêm Có

Tổng lương chưa trừ khoảng 250000 yên Ngày nghỉ Thứ 7,chủ nhật, ngày nghỉ lễ của Nhật bản

Sau khi trừ các khoản chi phí  (chưa tính làm thêm) 185200 yên

　◆ Dự định kiểm tra thi tuyển và dự định bắt đầu thực tập 

Thi tuyển Bắt đầu thực tập 2018 tháng dự kiến 

Hạn đăng kí 7/1/2018

Tuổi 22 30
 Tình trạng hôn 

nhân

làm trước ・　thực hiện khi phỏng vấn 　・　なし Thăm gia đình thực hành 　・　không thực hành 

50kg　 ～　70kg

Thị lực trên 0.8 Điều chỉnh tốt ・ không tốt Tay thuận 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ 7/2018

Thuế (khoảng) : 5200 yên

Bảo hiểm xã hội ( khoảng) : 34000 yên

Ký túc ( khoảng) : 18000 yên

Ga điện nước ( khoảng) : 4000 yên

*  Năng lực tiếng Nhật N4 trở lên (không yêu cầu)

*  Có thể thích ứng với môi trường làm việc, cuộc sống tại Nhật bản.

*  Có sức khoẻ tốt,chịu được áp lực trong công việc.

*  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công cơ khí.

*  Ưu tiên ứng viên có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Kiểm tra viết làm trước 　・　thực hiện khi phỏng vấn ・　なし Học vấn                                        cao đẳng     ・     đại học 

Kiểm tra kỹ năng 



năm 11

đến 

*  Các khoản trừ :  

7/1/2018

7/9/2018 Bắt đầu thực tập 2018 tháng dự kiến 

ĐÀO THỊ HÀ

SDT:0919972188

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Thuế (khoảng) : 5200 yên

Bảo hiểm xã hội ( khoảng) : 34000 yên

Ký túc ( khoảng) : 18000 yên

Ga điện nước ( khoảng) : 4000 yên

Nghiệp đoàn quản lý Người đại diện 

Công Ty THHH TM& DL Nhật Hà Ngày nhập 

Nghiệp đoàn quản lý phía Nhật Bản 

6/21/2018

Địa chỉ 

Điện thoại FAX

Địa chỉ  Aichiken Tokaishi

Email Số điện thoại di động 

　◆　Cơ quan tiếp nhận 

Cơ quan tiếp nhận Công ty cổ phần thương mại AIHO Tên công việc Gia công cơ khí

Thông tin xí 

nghiệp 

Công ty cổ phần thương mại AIHO
Số nhân viên 96 người 

愛豊商事株式会社

Giờ làm việc / Ngày 8 tiếng ／ngày （8h:00  ～17h:00) Số ngày làm việc 5 ngày / 1 tuần. 

Lương cơ bản 1400 yên /1giờ (6 tháng đầu 1300/1h) Làm thêm Có

Tổng lương chưa trừ khoảng 250000 yên Ngày nghỉ Thứ 7, chủ nhật,nghỉ lễ theo lịch Nhật bản

Sau khi trừ các khoản chi phí  (chưa tính làm thêm) 185200 yên

　◆ Dự định kiểm tra thi tuyển và dự định bắt đầu thực tập 

Hạn đăng kí 

Tuổi 22 30
 Tình trạng hôn 

nhân

Số lượng 4 Giới tính Nam 

Thi tuyển 

160cm　 ～　170cm Cân nặng 50kg　 ～　70kg

Thị lực trên 0.8 Điều chỉnh tốt ・ không tốt Tay thuận 

*  Ưu tiên ứng viên có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ 7/2018

*  Năng lực tiếng Nhật N4 trở lên (không yêu cầu)

*  Có thể thích ứng với môi trường làm việc, cuộc sống tại Nhật bản.

*  Có sức khoẻ tốt,chịu được áp lực trong công việc.

*  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công cơ khí.

Kiểm tra viết làm trước 　・　thực hiện khi phỏng vấn ・　なし Học vấn                                        cao đẳng     ・     đại học 

Kiểm tra kỹ năng làm trước ・　thực hiện khi phỏng vấn 　・　なし Thăm gia đình thực hành 　・　không thực hành 

Chiều cao 



năm 11

đến 

*  Các khoản trừ :  

7/1/2018

7/9/2018 Bắt đầu thực tập 2018 tháng dự kiến 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐÀO THỊ HÀ

SDT:0919972188

Thuế (khoảng) : 5200 yên

Bảo hiểm xã hội ( khoảng) : 34000 yên

Ký túc ( khoảng) : 18000 yên

Ga điện nước ( khoảng) : 4000 yên

Nghiệp đoàn quản lý Người đại diện 

Công Ty THHH TM& DL Nhật Hà Ngày nhập 

Nghiệp đoàn quản lý phía Nhật Bản 

6/21/2018

Địa chỉ 

Điện thoại FAX

Địa chỉ  Aichiken Tokaishi

Email Số điện thoại di động 

　◆　Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận Công ty cổ phần AIKO Tên công việc Gia công cơ khí

Thông tin xí 

nghiệp 

Công ty cổ phần AIKO
Số nhân viên 192 người 

愛鋼株式会社

Giờ làm việc / Ngày 8 tiếng ／ngày （8h:00  ～17h:00) Số ngày làm việc 5 ngày / 1 tuần. 

Lương cơ bản 1400 yên /1giờ (6 tháng đầu 1300/1h) Làm thêm Có

Tổng lương chưa trừ khoảng 250000 yên Ngày nghỉ Thứ 7,chủ nhật, ngày nghỉ lễ của Nhật bản

Sau khi trừ các khoản chi phí  (chưa tính làm thêm) 185200 yên

　◆ Dự định kiểm tra thi tuyển và dự định bắt đầu thực tập 

Hạn đăng kí 

Tuổi 22 30
 Tình trạng hôn 

nhân

Số lượng 4 Giới tính Nam 

Thi tuyển 

160cm　 ～　170cm Cân nặng 50kg　 ～　70kg

Thị lực trên 0.8 Điều chỉnh tốt ・ không tốt Tay thuận 

*  Ưu tiên ứng viên có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ 7/2018

*  Năng lực tiếng Nhật N4 trở lên (không yêu cầu)

*  Có thể thích ứng với môi trường làm việc, cuộc sống tại Nhật bản.

*  Có sức khoẻ tốt,chịu được áp lực trong công việc.

*  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công cơ khí.

Kiểm tra viết làm trước 　・　thực hiện khi phỏng vấn ・　なし Học vấn                                        cao đẳng     ・     đại học 

Kiểm tra kỹ năng làm trước ・　thực hiện khi phỏng vấn 　・　なし Thăm gia đình thực hành 　・　không thực hành 

Chiều cao 



năm 11

đến 

*  Các khoản trừ :  

7/1/2018

7/9/2018 Bắt đầu thực tập 2018 tháng dự kiến 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐÀO THỊ HÀ

SDT:0919972188

Thuế (khoảng) : 4700 yên

Bảo hiểm xã hội ( khoảng) : 32000 yên

Ký túc ( khoảng) : 18000 yên

Nghiệp đoàn quản lý Người đại diện 

Công Ty THHH TM& DL Nhật Hà Ngày nhập 

Nghiệp đoàn quản lý phía Nhật Bản 

6/21/2018

Địa chỉ 

Điện thoại FAX

Địa chỉ  Aichiken Obushi

Email Số điện thoại di động 

　◆　Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận Công ty cổ phần công nghiệp SUGIYAMA Tên công việc Thiết kế,gia công cơ khí linh kiện oto

Thông tin xí 

nghiệp 

Công ty cổ phần công nghiệp SUGIYAMA
Số nhân viên 

杉山工業株式会社

Giờ làm việc / Ngày 8 tiếng ／ngày （8h:00  ～17h:00) Số ngày làm việc 5 ngày / 1 tuần. 

Lương cơ bản 1300 yên /1giờ (6 tháng đầu 1200/1h) Làm thêm Có

Tổng lương chưa trừ khoảng 230000 yên Ngày nghỉ Thứ 7,chủ nhật, ngày nghỉ lễ của Nhật bản

Sau khi trừ các khoản chi phí  (chưa tính làm thêm) 170100 yên

　◆ Dự định kiểm tra thi tuyển và dự định bắt đầu thực tập 

Hạn đăng kí 

Tuổi 22 30
 Tình trạng hôn 

nhân

Số lượng 4 Giới tính Nam 

Thi tuyển 

Chiều cao 160cm　 ～　170cm Cân nặng 50kg　 ～　70kg

Thị lực trên 0.8 Điều chỉnh tốt ・ không tốt Tay thuận 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ 7/2018

Ga điện nước ( khoảng) : 4000 yên

*  Năng lực tiếng Nhật N4 trở lên (không yêu cầu)

*  Có thể thích ứng với môi trường làm việc, cuộc sống tại Nhật bản.

*  Có sức khoẻ tốt,chịu được áp lực trong công việc.

*  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công cơ khí, ô tô.

*  Ưu tiên ứng viên có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Kiểm tra viết làm trước 　・　thực hiện khi phỏng vấn ・　なし Học vấn                                        cao đẳng     ・     đại học 

Kiểm tra kỹ năng làm trước ・　thực hiện khi phỏng vấn 　・　なし Thăm gia đình thực hành 　・　không thực hành 


