
Ngày … tháng … năm 2018

Tên công ty Tổ chức Phúc lợi Xã hội Epoch Tên người đại diện Chủ tịch Matsusaka Yutaka

Địa chỉ 061-1112 Nhật Bản, tỉnh Hokkaido, thành phố Kitahiroshima, Kyoei 21-1

Liên hệ (TEL) 011-373-8880          (FAX) 011-373-8810          (MAIL) honbu@epoch.or.jp

Tên công ty thực tập Văn phòng Hokoshia

Địa chỉ công ty thực tập 061-1135 Nhật Bản, tỉnh Hokkaido, thành phố Kitahiroshima, Terumicho 2-3

Liên hệ công ty thực tập (TEL) 011-376-6555          (FAX) 011-376-6558

Ngành nghề Ngành Hộ lý Công việc Hộ lý

Thời gian thực tập ☐ 1 năm          ☑ 3 năm Đã từng tiếp nhận thực tập sinh ☐ Có          ☑ Chưa

Số lượng nhân viên 27 người Có thể tiếp nhận thực tập sinh Theo giải thích trong Bản giải thích xác nhận chế độ mẫu 3

Bảo hiểm tham gia

Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 4 năm 2019 Quốc tịch thực tập sinh tiếp nhận Việt Nam

Trợ cấp đào tạo sau nhập cảnh 70,000 yên Nhật Chi phí ăn uống ☐ Bao gồm ☐ Không bao gồm

Quy chế thời gian làm việc thay đổi

Tổng ngày nghỉ 1 năm: … ngày

Chốt lương - Thanh toán

Khấu trừ

Hình thức lựa chọn ☐ Hồ sơ     ☐ Video     ☑ Trực tiếp Số lượng tuyển dụng và giới tính ☐ Nam     ☑ Nữ 3 người

Lịch trình thi tuyển Ngày đi:                Ngày về:               Ngày thi tuyển

Sân bay đi:            Sân bay về: Đặt phòng khách sạn ☐ Nghiệp đoàn ☐ Công ty   Khách sạn mong muốn?

Người tham gia thi tuyển Phụ trách nghiệp đoàn Hachiya Ippei

Độ tuổi mong muốn Tình trạng hôn nhân ☐ Độc thân   ☐ Đã kết hôn   ☐ Không yêu cầu

Nhóm máu mong muốn ☐ A         ☐ B           ☐ O                ☐ AB          ☐ Không yêu cầu

Học vấn mong muốn

Nội dung thi tuyển Sẽ yêu cầu thông qua nghiệp đoàn sau.

Dự định tăng lương tuỳ theo năng lực.

Có trả lương làm thêm trong trường hợp vượt quá tổng thời gian làm việc 1 tháng theo quy chế thời gian làm việc thay đổi.

Thông tin khác

☐ Cố định          ☐ Cách tuần          ☐ Ngày lễ Tết          ☐ Khác

☑ Không cố định          ☐ Ngày lễ Tết          ☑ Khác: 4 tuần có 6 ngày nghỉ

Ngày nghỉ

☐ Lương giờ                 ☐ Lương ngày         ☑ Lương tháng: 175,000 yên Nhật

(Chốt lương) Ngày cuối cùng của tháng     (Thanh toán) Ngày 15 hàng tháng     (Phương thức thanh toán) ☐ Tiền mặt     ☑ Chuyển khoản

☑ Tiền nhà      : 15,000 yên Nhật            ☑ Điện nước ga            : 5,000 yên Nhật            ☐ Khác

☑ Tiền thuế     : 2,920 yên Nhật              ☑ Bảo hiểm xã hội       : 25,695 yên Nhật          ☐ Bảo hiểm phúc lợi

☑ Bảo hiểm lao động: 5225 yên Nhật

(Phụ cấp) Làm đêm phụ cấp 4,000 yên Nhật

Tiền lương

☐ Cấp 2   ☐ Cấp 3   ☐ Trung cấp   ☐ Đại học   ☐ Không yêu cầu

Mong muốn khác

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

☑ Hưu trí phúc lợi ☐ Hưu trí quốc dân ☑ Bảo hiểm sức khoẻ ☐ Bảo hiểm sức khoẻ quốc dân ☑ Bảo hiểm lao động ☐ Bảo hiểm tai nạn ☐ Khác  

Thời gian làm việc

☐ Không            ☑ 1 tháng              ☐ 1 năm

☐ Giờ hành chính          ~          (nghỉ giải lao)          (tổng thời gian làm việc 1 ngày) 

☑ Làm theo ca               ~          (nghỉ giải lao)          (tổng thời gian làm việc 1 ngày) 

                                        ~          (nghỉ giải lao)          (tổng thời gian làm việc 1 ngày)          Tổng thời gian làm việc 1 năm: 2076 giờ


