CTCP Đầu tư - Xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long
Đơn hàng: 1342

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH THÁNG 10
Ngày 19 tháng 09 năm 2017

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
Nghiệp đoàn

Ngành nghề

Điều khiển máy Sản xuất Nhựa

Công ty tiếp nhận Sakakku

Yêu cầu tay nghề

Không yêu cầu

Địa chỉ

Hợp đồng

Kỹ sư

Lương
Làm thêm

Lương cơ bản: 18,1 vạn yên
Lương cầm tay: Khoảng 21 vạn yên/Tháng(đã bao gồm làm thêm)
Theo quy định của nhà máy

Trợ cấp tháng đầu tiên

Chế độ khác
Nhà máy Đã có lao động Việt Nam làm việc
Chi tiết công việc: Điều khiển máy Sản xuất Nhựa
Thông tin bổ sung Thông tin khác: Là công ty đã từng Lấy thực tập sinh của công ty Hoàng Long; Công ty sản xuất
Nhựa nên việc làm thêm nhiều thu nhập ổn định nếu bao gồm làm thêm thì 1 năm lương về tay
về đơn hàng
khoảng 250 vạn Yên.
Làm việc theo Ca(Ca ngày 8h~17h; ca tối 20h~5h)
Công việc chế tạo bộ phận xe ô tô(Chế tạo nhựa)

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN
Số lượng

1 Nam

Độ tuổi

22 ~ 30

Hôn nhân

Không xác định

Chiều cao

> 160 cm

Cân nặng

> 55 kg

Thị lực

Chấp nhận đeo kính

Tay thuận

Tay phải

Văn hóa

THPT

Sức khỏe

Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm

Điều kiện tuyển
chọn khác

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, cơ khí
- Trình độ tiếng Nhật N4
- Nghiêm túc chăm chỉ
- Muốn làm ở công ty từ 5 năm trở lên

III. KẾ HOẠCH TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NHẬP CẢNH
Nội dung thi tuyển Thi viết, thể lực, phỏng vấn
Số lượng dự tuyển 3 Nam

Ngày chốt form

29/09/2017

Ngày khách sang

Ngày tuyển chính thức

10/10/2017

Người lập thông báo

LUONGD

10/10/2017

Dự kiến nhập cảnh tháng 1/2018
Người kiểm soát

BINHPN

