
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAO VIỆT

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Nghiệp đoàn Người đại diện Kageyama Shuuji

Địa chỉ Thực tập

Dự kiến nhập cảnh

Dự kiến ngày khách 

hàng phỏng vấn
Sơ tuyển 

Tập trung trước ngày 

phỏng vấn 2 ngày

Ngày gửi CV, danh 

sách cho khách hàng

Yêu cầu số lượng Số lượng lấy
Số lượng tham dự 

tuyển chính thức
Chiểu cao - Cân nặng Độ tuổi

Nữ 150 cm trở lên 21 ~ 30

Nam 160 cm trở lên 21 ~ 30

Ngành nghề

Nội dung công việc

Yên Việt Nam Đồng

165,000 33,000,000

30,000 6,000,000

30,000 6,000,000

225,000 45,000,000

Tiền thuế 2,000 400,000

Tiền bảo hiểm xã hội 20,000 4,000,000

Tiền bảo hiểm công 

ăn việc làm
500 100,000

Tiền thuê nhà 20,000 4,000,000

Tiền điện nước 5,000 1,000,000

47,500 9,500,000

177,500 35,500,000

Tình trạng hôn nhân

Số năm kinh nghiệm

Học vấn

30 ~ 40 50 ~ 60

Mục lục

Lương và các khoản 

khấu trừ

Làm thêm trung bình

Tổng thu nhập (III)

Tổng khấu trừ (IV)

Tiền thực lĩnh (III - IV)

Đơn vị

Các khoản bị khấu trừ 

từ thu nhập mục (I) và 

(II)

Tiền ăn Tự túc

Lương cơ bản (I)

Trợ cấp (II)

Địa chỉ      : Viet Nam、Ha Noi、Tay Ho、Phu Thuong、An Duong Vuong 173

Số điện thoại   : (+84)243-219-1781

Skype    : saovietjp@gmail.com

Mail      : saovietjp@gmail.com

Website : saovietincores.com.vn

Hotline: 09.4364.2046 (Mr. Tuấn Anh)

PHIẾU THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

(Đơn hàng số 02/06JP)

Chế biến và gia công đồ ăn phụ

Lương cơ bản

10/06/2018

〒700-0807 Okayamaken, Okayamashi, kitaku, minamikata, 3 Choume, 9 Ban, 19 Go

Đơn hàng kỹ sư12/2018

 17/06/2018

Chế biến thực phẩm

NIHONKIGYO SHINKO KYODO 

KUMIAI

Không yêu cầu Chưa kết hôn Kết hôn

Trên 1 năm Trên 2 năm Trên 3 năm

Cấp 3 trở lên TN Trung cấp TN cao đẳng TN Đại học

Không yêu cầu



Các yêu cầu khác

Thông tin về xí nghiệp 

tiếp nhận

Hình thức tuyển chọn

Thời gian phỏng vấn 15 ~ 17/06/2018 Trường đào tạo

Số lượng ứng viên

Nội dung thi

Có thăm gia đình học 

viên trúng tuyển không

 - Công ty làm trong làm trong lĩnh vực chế biến đồ ăn, đồ uống cung cấp cho các siêu thị 

trong vùng và các vùng lân cận

 - Bản thân Công ty cũng có hệ thống siêu thị riêng của mình, quy mô 2000 nhân viên

 - Giờ làm việc từ 8h ~ 17h30 (có 90 phút nghỉ giải lao), có làm ca đêm không có ngày nghỉ 

cố định do tính chất công việc là chế biến thực phẩm cung cấp cho các siêu thị quanh năm

 - Ngày tính lương: ngày 15 hàng tháng; ngày trả lương: ngày 25 cùng tháng; hình thức chi 

trả: Chuyển khoản qua ngân hàng

Địa điểm phỏng vấn

 - Tốt nghiệp đại học chuyển ngành quản lý chất lượng sản phẩm,quản lý vệ sinh thực phẩm, 

quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, 

đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, kinh tế, kinh doanh, thương mại, công nghệ máy, 

công nghệ điện, công nghệ điện tử, công nghệ ô tô, bảo hộ thực vật

 - Đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong công việc.

 - Yêu cầu hiểu biết cơ bản an toàn lao động.

 - Ưu tiên ứng viên có thể lực tốt, có sức chịu đựng cao, có ý chí phấn đấu.

Ủy quyền Khác

1.5 chọn 1 2 chọn 1 3 chọn 1

Thi viết Thi thực hành Phỏng vấn

Có Không

Không yêu cầu

Phỏng vấn trực tiếp Skype

Thi thể lực



A. Các khoản phí phải đóng

USD VND

1 5,500 126,500,000

5,500 126,500,000

1 tháng

(VND)

6 tháng

(VND)

1 2,000,000 12,000,000

2 700,000 4,200,000

3 1,500,000

1 ngày

(VND)

1 tháng

(24 ngày)(VND)

6 tháng

(VND)

60,000

Sáng: 10.000

Trưa: 25.000

Tối: 25.000

B. Hình thức thanh toán

2. Trường hợp ứng viên trung tuyển sẽ đóng tiền qua 2 đợt

Đợt 1 (sau ngày trúng tuyển 1 tuần): 2000$ (mục 1) + 15.00.000 đồng (mục 2) + 1.440.000 đồng (mục 3)

Hàng tháng sẽ đóng 1.440.000 đồng tiền ăn

Đợt 2 (sau ngày có thông báo nhập cảnh từ bên Nhật): các khoản còn lại

Chi phí Xuất cảnh

STT Danh mục
Số tiền

Học phí

Phí ký túc xá

II. Chi phí học tập và sinh hoạt

Tổng chi phí

Tổng chi phí (6 tháng)

I. Chi phí xuất cảnh

III. Tiền ăn

1. Ứng viên đồng ý tham gia đơn hàng phải đóng 1 khoản tiền đặt cọc là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)

(Số tiền sẽ được hoàn trả sau ngày thi tuyển 1 tuần)

Phí đầu vào (đồng phục, sách vở…)

STT Danh mục

Số tiền

1,440,000 8,640,000

17,700,000

Tiền ăn1

Danh mụcSTT

Số tiền


