
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

10 143

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

Seika Corporation

Fabricação e venda de produtos químicos Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-433-2191

8 Minami Migiwa-cho, Wakayama-shi,
Wakayama C.P. 640-8232 Japão

Fabricação de materiais de resina de
alto rendimento, etc.

http://www.waseika.com

Yoshihisa TAKEDA

+81-73-428-3977

133

Homens
Perfil da
empresa

Nossa empresa fabrica e vende produtos
com um enfoque em diaminas aromáticas,
amplamente utilizadas como matéria-prima
de polímeros de alto rendimento. Nossos
produtos são utilizados em produtos
essenciais à vida cotidiana, como
smartphone, computadores e automóveis,
assim como nos campos tecnológicos de
vanguarda, como a aeronáutica espacial.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Michiyuki HABA, Gerente da
Departamento de Assuntos Gerais

11108 milhões de ienes

80 milhões de ienes

25 de setembro de 1973

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

De acordo com o regulamento da empresa (Ref. Salá
rio inicial para recém-graduados:212.000 ienes/mês)

Subsídio de transporte, Subsídio de alimentação,
Subsídio de assistência social

Duas vezes por ano (julho e dezembro)

Anualmente em abril

Disponível

Disponível
Produção:100 dias,
pesquisa/vendas:117 dias

De acordo com o regulamento da empresa
(Ref. Pessoal de vendas: 8h30 às 17h00)

Negociável

Negociável

Vendas, etc.

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
Química e afins

☑Ciências naturais  □Ciências humanas   □Outros(          )

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações

1 ou 2


