THÔNG BÁO TUYỂN ĐƠN HÀNG KỸ SƯ
TRUNG TÂM HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ
ĐỊA CHỈ: SỐ 8 TRÀNG THI, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

HẠNG MỤC

STT

NỘI DUNG

1

Công ty tiếp nhận

2

Địa điểm làm việc

Tokyo, Hokaido, Aichi, Nagano

3

Ngành nghề xin visa

Visa phiên dịch, Lao động quốc tế

4

Tên và nội dung công việc cụ thể

Lễ tân, quản lý, các công việc liên quan đến nghiệp vụ khách sạn

Số lượng tuyển dụng năm 2019

Số lượng dự tuyển không hạn chế nữ, nam,( Chính thức 150 nữ , 60nam )
Nhân viên làm tại khách sạn dịch vụ ăn uống của Nhật

1. Độ tuổi

21-35

2. Trình độ

Tốt nghiệp cao đẳng và đại học chuyên ngành ngoại ngữ, du lịch, kinh tế

3. Tay nghề

Không yêu cầu
Thị lực: Tốt

4. Yêu cầu khác
5

Thể lực: Tốt

Thuận tay: Phải

Hút thuốc: Không

Tình trạng kết hôn: Không yêu cầu
Tiếng nhật tương đương N4
Chăm chỉ chịu khó, kỷ luật cao, chịu được áp lực công việc
5. Yêu cầu đăc biệt

Nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng sủa, lịch sự
Mong muốn làm việc lâu dài tại Nhật
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành liên quan
Hồ sơ chưa bị phía Nhật từ chối

6

Hình thức tuyển dụng

7

Lương cơ bản

8

Tiền ăn ở

9

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp

Phỏng vấn trực tiếp qua Skypee
18 man đến 22 man
Đã bao gồm tiền ăn
Chủ sử dụng chi trả
Trợ cấp toàn bộ

10

Ngày dự kiến xuất cảnh

Sau trúng tuyển 2 tháng

11

Ngày dự kiến phỏng vấn

15 và 30 hàng tháng

12

Địa điểm đào tạo

Sau trúng tuyển không phải học, chỉ ở nhà học từ chuyên nghành

13

Yêu cầu khác

Ứng viên gửi form và ảnh đăng ký nếu đối tác chấp thuận sẽ cho
lịch phỏng vấn

