CÔNG TY CPĐT THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG HẢI PHONG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2021

TB-HPJSC

Hiểu và nắm bắt được nhu cầu thực tập của sinh viên và nguyện vọng được học tập và trải nghiệm công
việc thực tế trong môi trường tiên tiến của các Tập đoàn, Công ty lớn tại Nhật Bản. Hải Phong JSC xin
giới thiệu đến các bạn chương trình Thực tập và làm việc tại Nhật Bản năm 2021.
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
(Thời gian Thực tập và làm việc 03 năm)
Nội dung chi tiết:
 CÔNG TY CỔ PHẦN EFUPIKO CORPORATION
Efupiko Corporation được thành lập vào năm 1962 với tư cách là nhà sản xuất bao bì và các sản
phẩm nhựa cũng cấp cho hệ thống các siêu thị và cửa hàng tạp hóa.
Kể từ đó cho đến nay, Efupiko luôn nắm bắt những thay đổi trong văn hóa ẩm thực và thói quen ăn
uống, đồng thời nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đặt sự hài lòng của khách hàng
lên hàng đầu.
Ngoài ra, Efupiko đã đạt được sự tăng trưởng ổn định bằng cách thúc đẩy hệ thống tái chế dựa trên
sản phẩm cũ với mục đích bảo vệ môi trường và tiếp tục đưa ra các đề xuất khác nhau góp phần cải thiện
doanh số và lợi nhuận của khách hàng.
Website: https://www.fpco.jp/
Tên chương trình
Nội dung công việc

CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NỘI THẤT – EFUPIKO



Số lượng

Làm việc trong dây chuyền hiện đại về sản xuất các sản phẩm bao bì
cung cấp cho siêu thị và cửa hàng tiện lợi.
Sản xuất, đóng gói và kiểm định chất lượng các khay đựng thức ăn,
cơm hộp.

20 Sinh viên Nữ
Thời gian làm việc
Lương cơ bản

8 giờ/ ngày – 5 ngày/ tuần
~210.313 yên/tháng (Khoảng 44 triệu/ tháng)
Chưa tính tăng ca, chưa trừ phụ phí
-

Đãi ngộ
Chế độ

-

Yêu cầu
-

Đào tạo kỹ năng làm việc chuẩn công nghệ cao
trong thời gian thực tập và làm việc
Nhà ở đầy đủ tiện nghi, đóng thuế đóng bảo hiểm
đầy đủ.
Độ tuổi từ 19 – 28 tuổi
Học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật là một lợi thế
Hòa đồng, tuân thủ đúng quy định của công ty.
Có khả năng học tiếng Nhật
Sinh viên còn 1 – 2 học kỳ. Tốt nghiệp CĐ –
ĐH tất cả các chuyên ngành.

 Liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ: 0904.628.155 (Ms. Huyền Trang) và 0981.452.220 (Mr. Sang)
 Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Văn phòng Công ty Hải Phong JSC – Đại học Cần Thơ, Cao đẳng
Nghề Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Cần Thơ.

Nơi nhận:
-

Trường liên kết thực tập trải nghiệm

-

P. Đối ngoại Hải Phong JSC

-

P. Kinh doanh Hải Phong JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

