
Tokyo, ngày 19 tháng 02 năm 2019 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 
・Tên công ty: FOREST INFINITY CO., LTD 

・Website công ty: http://www.forestkk.co.jp/ 

・Quy mô: 35 người (Dự kiến có 2 người Việt Nam vào công ty từ tháng 4/2019) 

・Ngành nghề: Bãi đỗ xe cao tầng, kinh doanh bãi đỗ xe theo giờ, thang máy 

                          1. Bãi đỗ xe cao tầng: Mua bán, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa... 

                          2. Bãi đỗ xe theo giờ: Quản lý vận hành kinh doanh 

                          3. Thang máy: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì quản lý 

 

・Vị trí tuyển dụng:  NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - SỬA CHỮA THANG MÁY CAO TẦNG 

・Địa điểm làm việc: Osaka, Hiroshima, Okayama, Fukuoka 

・Lương thưởng: 200,000 ~ 350,000 yên/tháng, Thưởng 2 lần/năm (năm 2017, mỗi lần thưởng 2.5 tháng                

lương) có tăng lương. 

・Thời gian làm việc: 8:30 ~ 18:00 (Giải lao 90 phút), một tháng làm thêm dưới 10 tiếng. Có trợ cấp làm                      

thêm giờ. 

・Chế độ đãi ngộ: Bảo hiểm, trợ cấp gia đình (5000 yên/người), có ký túc xá cho nhân viên 

・Điều kiện: 

1. Tiếng Nhật N4 trở lên (Ưu tiên có N3) 

2. Có bằng lái xe ô tô trước khi sang Nhật, không cần có bằng lái tại thời điểm phỏng vấn) 

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí máy móc (Sinh viên năm cuối cũng được hoan                  

nghênh) 

4. Có thể sử dụng Excel và Word 

・Ngày nghỉ/lễ: Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo lịch (năm 2018 nghỉ 116 ngày trong năm) 

・Quá trình tuyển dụng: 

                          1. Phỏng vấn vòng 1 (tại Hà Nội): từ 16h00 ~ 18h00 ngày 08/03/2019 (Thứ Sáu) 

                          2. Phỏng vấn vòng cuối (tại Hà Nội): Từ 16h00 ~18h00 ngày 09/03/2019 (Thứ Bảy) 

● Thời gian và địa điểm phỏng vấn chi tiết sẽ được liên lạc với ứng viên qua email. 

・Đăng ký hồ sơ tại:  https://goo.gl/JnVPSP 

・Hạn đăng ký hồ sơ: ngày 01/03/2019 

・Lưu ý: Ứng viên sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác kể cả phí xin visa, vé máy bay sang                        

Nhật. Ứng viên sẽ được Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN hỗ trợ trong cuộc sống sau khi sang Nhật. 

・Chi tiết liên hệ: Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN ( applicant@mpken.jp) 

 

 

 
Non-Profit Organization MPKEN 

2F Trusty Kojimachi building, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan 
https://www.mpken.jp/ 
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