
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

233 1224

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

Shima Seiki MFG., Ltd.

Maquinaria Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-471-0511

85 Sakada, Wakayama-shi, Wakayama,
C.P. 641-8511 Japão

Desenvolvimento, fabricação e venda de máquinas de
tricô planas, sistemas de desenhos, sistemas
CAD/CAM e máquinas de tricô para luvas e meias.

soumu@shimaseiki.co.jp

Mitsuhiro SHIMA, Presidente

+81-73-474-8209

991

Homens
Perfil da
empresa

Começamos com a automatização completa
de máquinas de tricô para luvas em 1962, e
desde então, criamos produtos atrativos
que combinam hardware e software avanç
ados. Em 1995, desenvolvemos as primeiras
máquinas de tricô planas de
WHOLEGARMENT que podem confeccionar
roupas de tricô tridimensionais sem
costuras.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Masaya YAMAMOTO, Encarregado da
Divisão de Assuntos Gerais e Pessoal

52.160 milhões de ienes

14.859,8 milhões de ienes

4 de fevereiro de 1962

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)

Subsídio de transporte, Subsídio de horas extras,
Subsídio gerencial, Subsídio de grau de trabalho,
Subsídio de moradia, Subsídio familiar, Etc.
Duas vezes por ano (julho e dezembro)
Bônus adicional baseado nos resultados comerciais
(março)

Anualmente em abril

Todos os seguros sociais

Não disponível (Ajuda de custo (subsí
dio) de moradia)

domingos e feriados, Etc. 119 dias por ano
(de acordo com o calendário da empresa)

Fábricas : 8:15 - 17:00
Escritórios : 9:00 - 17:45

Prazo indeterminado

Funcionário regular

Vendas
Serviço de engenharia
Desenvolvimento técnico

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
Experiência em serviços relacionados
com as seguintes descrições:

5

Nada em particular


