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THÔNG BÁO
V/v Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

 Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh và Sở Lao động- Thương binh và Xã 
hội tỉnh Quảng Nam giao. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam liên kết, tư 
vấn tạo nguồn cho các Công ty có chức năng tuyển dụng lao động đi làm việc có 
thời hạn tại Nhật Bản, gồm các nội dung sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ NGÀNH NGHỀ TUYỂN
- Nam: Tuổi từ 19 đến 30; cao 1,60m trở lên; cân nặng phù hợp với chiều 

cao; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
- Nữ: Tuổi từ 19 đến 30; cao 1,50m trở lên; cân nặng phù hợp với chiều cao; 

ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
- Không dị tật, không bị mù màu, không vết xăm trổ, lý lịch rõ ràng, có đạo 

đức, ý thức kỷ luật tốt, và đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.
- Trình độ học vấn: 12/12 (Có bằng tốt nghiệp THPT) trở lên. Riêng ngành 

may đối với nữ và xây dựng, cơ khí đối với nam, trình độ lớp 9/12 trở lên (có bằng 
tốt nghiệp PTCS)

- Chưa từng nộp hồ sơ xin tư cách lưu trú tại Nhật Bản.
- Ngành nghề tuyển: Cơ khí: (Tiện, phay, bào, hàn…) Đóng gói; May mặc; 

Chế biến thủy sản; Chế biến thực phẩm; Bánh mỳ; Cơm hộp; Khăn giấy; Lắp ráp 
điện tử; Nông nghiệp (trồng rau nhà kính, trồng cà chua, trồng dâu…) Hộ lý, điều 
dưỡng viên...

- Chương trình thực tập sinh miễn phí (gọi tắt IM Japan) ngành xây dựng 
và sản xuất chế tạo sẽ có thông báo riêng theo đợt tuyển dụng.

II. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ 
* Thu nhập: 
- Khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng/tháng, tùy theo công việc, ngành nghề 

(chưa tính làm thêm giờ)
* Chi phí:
- Chi phí xuất cảnh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại Công văn số 1123/LĐTBXH- QLLĐNN ngày 06/4/2016.
- Các khoản chi phí khác bao gồm: Khám sức khỏe, hộ chiếu, lý lịch tư 

pháp, ăn, ở trong thời gian học… các chi phí thủ tục hành chính tại Việt Nam, 
người lao động phải tự lo.

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Thời gian hợp đồng: 03- 05 năm.



- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày (05 ngày/tuần).
- Được công ty bố trí chỗ ở.
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo qui định của Chính phủ Nhật Bản.

 - Người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn (03 năm), 
sẽ nhận được số tiền trợ cấp bảo hiểm khoảng từ 60.000.000 VNĐ đến 90.000.000 
VNĐ (tùy theo đơn hàng và mức tham gia bảo hiểm) 

IV. QUY TRÌNH DỰ TUYỂN VÀ VAY VỐN
- Người lao động đăng ký thông tin tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng 

Nam sẽ được cán bộ tư vấn cụ thể, được sơ tuyển trực tiếp qua webcam và học 
tiếng Nhật miễn phí.

- Sau khi phỏng vấn trúng tuyển, lao động sẽ học tiếng Nhật từ 06 đến 08 
tháng tại cơ sở đào tạo của Công ty, trong thời gian này Công ty làm các hồ sơ cần 
thiết để xin giấy phép nhập cư tại Nhật Bản.

* Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội
- Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng không cần có tài sản bảo 

đảm tiền vay.
- Hỗ trợ học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo mức chi phí thực 

tế, tối đa: 2,5 triệu đồng/ người/khóa học
 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại:
- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam Số 84 đường Nguyễn Du - thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235. 3811452 - 0362240571
- Văn phòng khu vực Bắc Quảng Nam điểm Tổ dân phố Yên Lư, thị trấn 

Hương An - Quế Sơn, điện thoại: 0235. 3886 777; 
- Văn phòng khu vực Bắc Quảng Nam điểm thị xã Điện Bàn (Trung tâm 

hành chính thị xã Điện Bàn), điện thoại: 0235. 3947 500.
- website: www.vieclamquangnam.vn

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;                                                                  
- Các phòng CM, VPKV Bắc Q.Nam;
- TB rộng rãi;  -       
- Lưu: VT, TTTTLĐ-VL. 

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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