
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

41 168

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

Kotobuki Precision

Fabricação de peças metálicas Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-736-22-8801

651-23 Higashi-shibuta, Katsuragi-cho,
Ito-gun, Wakayama C.P. 649-7151 Japão

- Desenho e fabricação de moldes de precisão e
  máquinas automáticas, produção de peças e moldes
- Prototipagem e produção de peças prensadas
   de precisão

kotobuki@koto-buki.co.jp

Katsuji YONEKURA

+81-736-22-8122

127

Homens
Perfil da
empresa

Nossa empresa foi fundada concentrando-se na
fabricação de moldes, no entanto, há mais de 30
anos viemos crescendo como uma “empresa de
fabricação integral”, desde a produção em
massa até a entrega, sempre respondendo às
solicitações dos nossos clientes. Além disso,
estabelecemos operações inclusive na China e
Tailândia, e oferecemos às empresas no exterior
a mesma “qualidade japonesa” , desde a fabrica
ção de moldes, produção em massa até a
montagem.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Hironori MATSUBARA, Gerente da Seção de
Assuntos Gerais do Departamento de Assuntos
Gerais

2800 milhões de ienes

100 milhões de ienes

18 de maio de 1988

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 moradia, Subsídio familiar,
Subsídio de transporte, etc

Duas vezes por ano 

Uma vez por ano

Todos os seguros sociais

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

8:25 - 17:15

Prazo indeterminado

Funcionário regular

Vendas

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
□Ciências naturais  □Ciências humanas   □Outros(          )

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações Nada em particular

Um ou mais

Nada em particular


