
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

49 207

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

□Ciências naturais □Ciências humanas ☑Outros(De preferência, ciências e engenharia )

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações Nada em particular

1

Nada em particular

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

200,000 - 300,000 ienes por mês

De acordo com o regulamento da
empresa

Duas vezes por ano (junho e outubro)

Anualmente em abril

Seguro social, seguro de acidente de
trabalho, etc.

Não disponível120 dias por ano

8:30 - 17:30

Prazo indeterminado

Funcionário regular

Vendas internacionais

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização

Perfil da
empresa

Fundada em 1968, nossa empresa fabrica impressoras
a jato de tinta que imprimem automaticamente as
datas de vencimento, números de lote, logotipos, có
digos de barra, códigos QR, etc. nas caixas de papelão,
materiais de construção, peças e alimentos em linha
de produção, assim como codificadores de rolete,
equipamentos de inspeção de caracteres, e outros
equipamentos relacionados, incluindo transportadores
e tintas. Atualmente, estamos desenvolvendo tintas
especiais comestíveis que possam ser usadas para
impressão direta nos alimentos e tintas para uso em
impressão em comprimidos medicinais. Operamos não
somente no Japão, como também em diversos países
do mundo, como a China, Índia e países da América do
Sul.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（espanhol）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  ☑Nível empresarial

Conversação diária

Tomoyuki IWAHASHI, Gerente da Seção
de Departamento de Assuntos Gerais

6350 milhões de ienes

10 milhões de ienes

25 de dezembro de 1968

Kishu Giken Kogyo Co., Ltd.

Indústria manufatureira Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-445-6610

466 Nunohiki, Wakayama-shi, Wakayama,
C.P. 641-0015 Japão

Fabricação e venda de impressoras a
jato de tinta e tintas industriais

kgk1@kishugiken.co.jp

Toshiyuki KAMANAKA, Presidente

+81-73-448-2005

158

Homens


