
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

20 150

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

Meiwa Co., Ltd.

Fabricação de máquinas e aparelhos Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-736-73-7300

345-1 Nagatanaka, Kinokawa-shi,
Wakayama, C.P. 649-6503 Japão

Desenvolvimento, desenho, fabricação e venda de
refrigeradores, equipamentos de ar-condicionado e má
quinas de embalagem automática industrial.

soumu@w-meiwa.co.jp

Masakazu TAKAHASHI, Presidente

+81-736-73-4911

130

Homens
Perfil da
empresa

Meiwa se estabeleceu como parceira de negócio de
equipamentos de ar-condicionado e refrigeração de
Mitsubishi Electric Corporation em 1967. Desde então, a
empresa vem se desenvolvendo, ao mesmo tempo que
aprofunda a conexão com Mitsubishi Electric Corporation.
Também nos engajamos no desenvolvimento de
refrigeradores compactos de nossa marca,  para expandir
nossa participação no mercado. Nosso outro negócio
principal, a maquinaria automática, também tem força ú
nica. Nossas máquinas de enchimento de alimentos e
cosméticos de alta viscosidade são amplamente adotadas
por muitos clientes. Um desses produtos foi galardoado
com o Prêmio “Organizer’s Prize of Japan Pack Awards”.
Baseados na filosofia de gestão de “a empresa com valor
para a sociedade”, estamos comprometidos com a fabrica
ção desde nossa fundação.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Tokuji OKA, Gerente de Assuntos
Gerais do Grupo

5127 milhões de ienes

80 milhões de ienes

1 de setembro de 1967

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

250000 iene ou mais

Subsídio de transporte, Subsídio familiar

Duas vezes por ano 

uma vez por ano (maio)

Todos os seguros sociais e o fundo
de pensão corporativo.

Não disponível
Sábados, domingos e feriados
(de acordo com o calendário da empresa)

8:20 - 17:20

Até a aposentadoria depois do período
de experiência

Funcionário regular

Área de desenho de máquinas de
embalagem automáticas industriais
(desenho mecânico ou elétrico)

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
Engenharia mecânica ou elétrica

☑Ciências naturais  □Ciências humanas   □Outros(          )

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações
Área de desenho de máquinas automá
ticas (mecânica ou elétrica)

2


