
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

16 67

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

Kyowa Press Industries, Inc.

Indústria manufatureira Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-736-73-3211

345-7 Nagatanaka, Kinokawa-shi,
Wakayama, C.P. 649-6503 Japão

Processamento de peças de chapas
metálicas prensadas

y.nomura@kyowa-p.co.jp

Shogo NOMURA, Presidente

+81-736-73-6711

51

HomensPerfil da
empresa

Desde à fundação, dedicamo-nos à fabricação de peç
as de chapas metálicas prensadas para conquistar a
confiança de nossos clientes. Nosso principal negócio
é a fabricação e o processamento de peças de chapas
prensadas de condicionadores de ar industriais.
Estamos comprometidos com a “fabricação” desde os
prototipos até a produção em massa, buscando
sempre satisfazer os clientes, com alta qualidade,
entrega rápida e preços. Nossa planta está equipada
com novas instalações, tais como linhas de instalaçõ
es com sistema não tripulado (sem a presença
humana). Buscamos pessoas ativas e motivadas, que
se interessem na fabricação e estejam dispostas a se
esforçar. Como temos nosso próprio sistema de
treinamento, mesmo as pessoas sem experiência são
bem-vindas.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Yuka NOMURA, Gerente da
Administração

Aproximadamente 1,3 bilhão de ienes

20 milhões de ienes

1 de dezembro de 1963

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

Disponibilizamos a instalação de bem-estar na prefeitura de Shiga, várias recreações regulares, como o festival
noturno de verão, festa de fim de ano, atividades do clube de softball/futsal. Facilitamos uma bicicleta para
transporte ao trabalho. O alojamento está equipado com Wi-Fi.

Salário base: 165000 ienes por mês
Subsídio de assiduidade, Subsídio familiar,
Subsídio de transporte, Subsídio de moradia
Subsídio para habilidades especiais, Subsídio
gerencial

Duas vezes por ano

Uma vez por ano

Todos os seguros sociais

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

8:15 - 16:50

1 a 5 anos

Funcionário regular

Programação CAD/CAM

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
Faculdades de ciências, tais como engenharia, engenharia de sistemas mecânicos, etc.

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações Nada em particular

1

Nada em particular


