CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG
HẢI PHONG (HẢI PHONG JSC)
Văn phòng Công ty Hải Phong tại Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Website: http://vieclamtainhat.com.vn/

Hotline: 0904.628.155

TUYỂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Tên công ty
Địa chỉ
Thời hạn
Website

Dericafuzu
Osaka, Hyogo,Nara
3 năm
https://www.delica.co.jp/

Nội dung công việc
Mô tả công việc

Ngày thi tuyển dự kiến
Ngày xuất cảnh dự kiến
Lương giờ
Lương về tay
Thời gian làm việc

Làm việc trong dây chuyền sơ chế rau, củ, quả trong công xưởng,
cung cấp cho hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc
Đây là công ty lớn chuyên chế biến rau củ, quả cung cấp nguồn
sản phẩm sạch cho hệ thống siêu thị trên toàn quốc
Là đối tác uy tín của Hải Phong, hàng năm tuyển dụng hàng trăm
TTS Hải Phong sang làm việc
~02/2021
~Tháng 7/2021, Tháng 12//2021
Thay đổi theo vùng
Tokyo, Nishi Tokyo (1013 yên/h), Aichi (940 yên/h),…
~114,093 yên/tháng (Chưa tăng ca)
Theo lịch công ty

Điều kiện thi tuyển
Số lượng
Các yêu cầu
khác

200 Nữ
- Tuổi từ 21 ~ 27, độc thân, mắt tốt ( 1.0 trở lên ) chấp nhận đeo kính.
- Đảm bảo yêu cầu sức khỏe làm việc tại Nhật Bản theo chỉ định của
Công ty Hải Phong JSC.
- Tốt nghiệp từ CĐ trở lên.
- Là người sạch sẽ, ngăn nắp, yêu thích công viêc liên quan đến thực
phẩm.
- Khéo léo, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, cẩn thận.
- Yêu thích Tiếng Nhật và có khả nặng học Tiếng Nhật
- Chưa yêu cầu Tiếng Nhật đầu vào, sẽ được đào tạo sau khi trúng
tuyển.

Liên hệ: 0904.628.155 (Ms. Trang)

