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TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH MỘC – XÂY DỰNG 

I. THÔNG TIN NGHÀNH NGHỀ 

1. Nghành nghề: lắp ghép cốp pha panen , lắp cốt thép, thợ mộc   

2. Công ty tiếp nhận: Công ty cổ phần Heisei và các đối tác. 

3. Nơi làm việc: tỉnh Fukuoka – Nhật Bản  

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN:  

1. Đối tượng: tốt nghiệp THPT trở lên, sức khỏe tốt, có đam mê về cấu trúc sắt, bê tong, 

nhà gỗ theo kỹ thuật Nhật Bản ( Ưu tiên các ứng viên viên tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng 

ngành xây dựng ) 

2. Số lượng tuyển chọn:                                8 Nam. 

3. Độ tuổi:                                                        19-30 tuổi. 

4. Chiều cao cân nặng:                                 Nam cao > 160 cm, cân nặng  > 55kg 

5. Không  chấp nhận hình xăm ( kể cả đang xóa ) 

III. CHẾ ĐỘ, QUYỀN LỢI, THỜI HẠN HỢP ĐỒNG: 

1. Thời hạn hợp đồng: 36 tháng ( có thể gia hạn khi hết hợp đồng ) 

2. Thời gian làm việc: 266 ngày/năm, 8h/ngày. 

3. Lương & thưởng: Lương cơ bản > 36 triệu đồng/1 tháng và tiền thưởng  1 năm 2 lần 

theo quy định của công ty. 

4. Chi phí xuất cảnh và chí phí  đào tạo tiếng Nhật 6 tháng: 5.500 USD. 

Trong đó:  

- Được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp không hoàn lại: 1.000 USD. 
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- Nghiệp đoàn cho vay 3.000 USD, tương đương 36 man, sẽ được trừ vào tiền lương 

hàng tháng  ( 1 mam/1 tháng )  

- Học viên chỉ đóng: 1.500 USD. 

5. Quyền lợi: 

- Miễn phí nhà ở, hỗ trợ xe đi lại, gạo đồ uống hàng tháng, tặng điện thoại ( IP7 )cho 

các TTS 

- Được cấp học bổng khóa nghiệp vụ xây dựng 2 tháng trước xuất cảnh ( tương 

đương 1,000 USD ) 

- Sau 3 năm làm việc được chuyển đổi visa đặc định/ kỹ sư/ quản lý để làm việc tại 

Nhật Bản lâu dài hoặc có nguyện vọng về Việt Nam thì công ty Heisei tại Việt Nam sẽ tiếp 

nhận. 

- Công ty mong muốn hỗ trợ và đào tạo các bạn nâng cao trình độ kỹ thuật/ chuyên 

môn để phát triển bản thân  

6. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép , BHYT, BHXH, theo quy định của luật lao động Nhật Bản. 

7. Chốt form :                     

8. IV. Địa điểm phỏng vấn và đào tạo: công ty TNHH MTV TMDV Chuyên Tâm 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: MS.Đẳng 

CTY TNHH MTV TM DV Chuyên Tâm 

DC: 7 Nguyễn Thị Minh Khai,P bến nghé, Q1 

SDT: 0933.345.637 

 


