
Nome da
empresa

TEL

FAX

E-mail

Fundação

Capital

Volume de vendas

Nome do
representante

Mulheres Total

10 125

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

Engenharia mecânica ou elétrica

■Ciências naturais  □Ciências humanas   □Outros(          )

Pessoas formadas em faculdades ou escolas de formação especializada ou
que possuem a previsão de formatura em faculdades ou escolas de formaçã
o especializada até começar a trabalhar

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações

　O importante é o entusiasmo e
a motivação

　Possibilidade ainda maior se possuir
experiências em engenharia mecânica ou el
étrica

Um ou mais

　Possibilidade ainda maior se possuir a licenç
a de eletricista tipo 2, de técnico (manutençã
o de máquinas), etc.

Nada em particular

De 208,200 ienes por mês(Formado em uma
universidade)De 194,100 ienes por mês(Formado em
uma escola de formação especializada)

Auxílio de qualificação e auxílio dos custos de
vida.Subsídio de horas extras
Subsídio familiar

Duas vezes por ano (verão e inverno) 

1 vez por ano

Equipado completamente com o seguro social
(Seguro de saúde, seguro de pensão de empregados,
seguro de trabalho, seguro de acidente de trabalho)

Há regulamentos de alojamento (Tipo
moradia alugada pela empresa)

107 dias anuais (4 dias de férias
remuneradas designadas)

8:30-18:00

Prazo indeterminado

Funcionário regular

　Manutenção e atendimento às falhas dos
dispositivos de estacionamento mecânico,
e obras de troca de peças

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização

Perfil da
empresa

　Possuímos a maior taxa de ocupação do mercado na
área de manutenção de dispositivos de
estacionamento mecânico da região de Kansai
　Efetuamos a inspeção nos estabelecimentos
comerciais famosos (Roppongi Hills, Omotesando Hills,
etc.)
 Temos expandido as atribuições, etc., com ênfase na
comunicação que vem sendo efetuada desde
antigamente e com um estilo corporativo caseiro, por
ser a província de Wakayama a região de origem da
empresa.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

conversação diária (Cerca do nível 2 da avaliação da proficiência na língua japonesa)

Shingo KATSURAGI,　Sede de Planejamento e Gest
ão   Departamento de Assuntos Gerais  Chefe de
Departamento

120,000milhões de ienes

2,200milhões de ienes

10 de dezembro de 1980

Yoshifuku Engineering Co., Ltd.

Serviço de reparo de máquinas Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-6-6633-6345

3-15-17Nihonbashi-higashi, Naniwaku,
Osaka city, Osaka.C.P. 556-0006 Japão

Manutenção, atendimento à falha, etc.,
de dispositivos de estacionamento mec
ânico

s-katsuragi@yoshifuku.co.jp

Hisahiro HAMAGUCHI

+81-6-6633-2374

115

Homens


