
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

260 310

Pessoa
encarregada

Japonês

Histórico escolar

Faculdade

Especialização

Salário

Ajuda de custo
(subsídio)

Tipo de
emprego Bônus

Prazo
Aumento
salarial

Horas de
trabalho

Seguro

Número anual
de descanso Alojamento

Outros

Interix Co., Ltd.

Indústria manufatureira Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-462-7724

174-1 Sato, Wakayama-shi, Wakayama,
C.P. 649-6311 Japão

Planejamento, desenho, costura, venda por
atacado e varejo, instalação de cortinas
feitas sob encomenda

info@interix.co.jp

AKIHITO　KIMURA, Presidente

+81-73-462-7758

50

Homens
Perfil da
empresa

Um novo tipo de empresa que se ocupa de todos os
processos de planejamento, desenho e fabricação em
nossa própria fábrica, venda por atacado e varejo em
nossas próprias lojas, e instalação de cortinas. Para
superar a imagem comum de que as cortinas sob
encomenda são caras, operamos 13 lojas diretas no
Japão, “Just Curtain”, que vendem cortinas de alta
qualidade feitas sob medida a um preço único de
10.000 ienes. Nosso produtos são utilizados em instala
ções públicas, hotéis famosos e vendidos em famosos
shopping centers e lojas de móveis. Oferecemos
produtos Made in Wakayama a todo o país.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

AKIHIRO　DOSAKA, Gerente da Seçã
o de Administração

3193 milhões de ienes

10 milhões de ienes

8 de agosto de 1990

Nível empresarial  (Pontuação mínima preferida:TOEFL acima de 80, TOEIC acima
de 730, IELTS acima de 6.0, etc)

De 180,000 ienes por mês

Subsídio de incentivo

Disponível

Disponível

Todos os seguros sociais

Para mulheres: Disponível
Para homens: Negociável

108 dias por ano
(de acordo com o calendário da empresa)

9:00 - 18:00

Negociável

Funcionário regular

Planejamento, desenho e vendas de
cortinas sob encomenda

Condições de trabalho (para maiores informações, entre em contato com a empresa)

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
Damos preferência à decoração de interior, design ou afins

☑Bacharelado (concluído até o momento de empregar-se)

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações Não requerido

1

Não requerido


