
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

67 219

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

Taiyo Industrial Co., Ltd.

Fabricação de máquinas e aparelhos elé
tricos

Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-431-6311

661 Arimoto, Wakayama-shi, Wakayama
C.P. 640-8390 Japão

- Desenvolvimento e fabricação de sistemas de
   inspeção de placas eletrônicas
- Fabricação de circuitos impressos flexíveis (FPC)
- Venda de equipamentos industriais

ad@taiyo-xelcom.co.jp

Yoshinori HOSOE, Presidente

+81-73-428-0204

152

Homens
Perfil da
empresa

Nossa empresa possui uma tecnologia de alto nível no
campo da eletrônica e orgulha-se de ter conquistado
a confiança de inúmeros clientes no Japão e no
mundo.
Temos um sistema de pessoal baseado em méritos,
que proporciona um ambiente no qual todos os
empregados podem trabalhar motivados,
independentemente da idade ou nacionalidade.
Atualmente, contamos com sete funcionários
estrangeiros de vários países, como Vietnã, EUA,
China, Tunísia, etc.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Takashi OHCHI, Gerente da Seção de Assuntos
Gerais do Departamento de Assuntos Gerais

4979 milhões de ienes

793 milhões de ienes

2 de dezembro de 1960

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

Quanto à competência do idioma japonês, damos preferência ao nível N1, mas aceitamos o
nível de conversação diária se as outras habilidades satisfaçam nossos requisitos.

204,000 - 450,000 ienes por mês
(Inclui o pagamento de horas extras)

Subsídio gerencial, Subsídio de horas extras,
Subsídio de transporte, Subsídio da área de serviço

Duas vezes por ano (verão e inverno) 

Anualmente em abril

Seguro de saúde, seguro de pensão de empregados,
seguro de trabalho, seguro de acidente de trabalho

Disponibilidade de alojamento para os funcioná
rios solteiros (refeições incluídas)

Fim de ano, ano novo, férias de verão, sistema de
trabalho de cinco dias semanais (Descanso 122 dias
por ano)

8:30 - 17:30

Prazo indeterminado

Funcionário regular

- Desenvolvimento de sistema de inspeção
　 de PCB (desenho de máquinas,
　 desenvolvimento de hardware e software)
- Vendas internacionais

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações
Não requerida para os recém-graduados.
Para outros trabalhadores, requer-se
experiência em trabalhos similares.

1 ou 2

Nada em particular

Para a área de desenvolvimento: engenharia eletrônica, engenharia elétrica,
engenharia mecânica. Nada em particular para a área de vendas.

☑Ciências naturais  ☑Ciências humanas   □Outros(          )

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


