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THÔNG TIN NƠI LÀM VIỆC.
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THUỘC TỈNH HIROSHIMA NHIỆT ĐỘ ( TỪ 3 => 35 ĐỘ） ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG

LÂU ĐÀI HIROSHIMA

CÔNG VIÊN HÒA BÌNH

ĐẶC SẢN

HÀU

OKONOMIYAKI
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Sơn kim loại, sơn ô tô.

CÔNG VIỆC
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Sơn kim loại, sơn ô tô.

CÔNG VIỆC



Lương cơ bản 14.6 man(30.6 triệu)

Làm thêm từ 20 - 40h/Tháng ( tùy từng bộ phận, từng thời điểm trong năm).

Khấu trừ tiền bảo hiểm theo quy định luật pháp nhật bản, tiền thuê nhà dự kiến 4.6 man (9.6 triệu).

Sau khấu trừ dự kiến: 16 – 18 man (33.6 – 37.8 triệu) đã bao gồm làm thêm. Công ty đối đãi rất tốt, làm thêm nhiều.

Vào kì nghỉ dài nếu không đi chơi Giám Đốc sẽ tìm việc cho làm thêm. Các bạn có mong muốn làm lâu dài ở nhật công ty sẽ làm thủ

tục để tiếp tục làm 2 năm hoặc 5 năm. 
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CHẾ ĐỘ LƯƠNG & KÝ TÚC XÁ

Ký túc xá rộng rãi, thoáng mát. Gồm tổng cộng 4 căn, một căn 5 bạn cùng sinh hoạt chung. 2 bạn 1 phòng ngủ, bếp, nhà tắm sẽ
dùng chung, đi xe đạp đi làm khoảng 10 phút. 
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CÁC TIỆN ÍCH THIẾT YẾU

Siêu thị

Bệnh viện

Nhà hàng

Nhà ga
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HÌNH ẢNH CÁC BẠN ĐANG THỰC TẬP TẠI NHẬT

Đến nay công ty đã tuyển được 17 khóa
thực tập sinh Việt Nam 59 bạn. Hiện tại
đang có 23 bạn đang thực tập tại Nhật Bản. 
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THỰC TẬP SINH NHỮNG KHÓA ĐẦU CỦA CÔNG TY.

Sau quá trình thực tập tại công ty Shinwa Jidosha tích lũy kinh
nghiệm, và tiếng nhật. Rất nhiều bạn sau khi về nước đã rất
thành công trong công việc hiện tại.

Anh Quân làm việc tại phòng nghiệp vụ công ty ITM
Anh Cường quản lý bộ phận sơn sửa công ty Usami Việt Nam
2 anh Trưởng, Huy tự mở xưởng sửa chữa ô tô. 
Anh Ngà quản lý nhà máy sản xuất.
Anh Dương trưởng nhóm sale ô tô Vinfast. 


