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Histórico escolar
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Especialização

Salário
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(subsídio)

Tipo de
emprego Bônus

Prazo
Aumento
salarial

Horas de
trabalho

Seguro

Número anual
de descanso Alojamento

Outros

Yutaka Kogyosho Co., Ltd.

Construção/Indústria manufatureira Endereço

Número de
funcioná

rios

+81-73-448-2731

2021-9 Saikazaki, Wakayama-shi,
Wakayama, C.P. 641-0062 Japão

Fabricação e construção de pontes,
comportas e outros estruturas de aço

yutaka@yutakakogyosho.co.jp

Shinsuke KUBO, Presidente

+81-73-448-2733

102

Homens
Perfil da
empresa

Nosso Departamento de Estrutura de Aço goza
de uma grande reputação como fabricante de
pontes de primeira classe na província por sua
alta capacidade técnica e de fabricação. Nosso
Departamento de Materiais de Construção conta
com a Pedreira de Ako (na província de Hyogo)
que possuiu a mais alta produtividade na indú
stria de construção, e estamos contribuindo
com vários projetos importantes em toda a regiã
o de Kansai.

Dados da empresa

Requisitos

Domínio de
idioma

Outros
（　　　　　）

Inglês

Tipo de
indústria

Principais
atividades
comerciais

□Outros

□Não requerido  □Conversação diária  □Nível empresarial

Conversação diária

Yasuo Miyazaki, Departamento de
Assuntos Gerais

3114 milhões de ienes

60 milhões de ienes

28 de maio de 1957

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
(depende de experiências, etc.)

Subsídio familiar, Subsídio para habilidades especiais

Duas vezes por ano (julho e dezembro)

Anualmente em abril

Todos os seguros sociais

Não disponível
de acordo com o calendário da empresa
(104 dias em 2018)

8:00 - 17:00

Prazo indeterminado

Funcionário regular

Área de desenho técnico
- Elaboração e compilação de materiais para fabricaçã
o de pontes e comportas
- Elaboração de dados para o processamento de
placas de aço, aço e parafusos necessários para a
fabricação
- Elaboração de dados para máquinas NC, como robô
de soldagem e máquina de perfuração
- Gestão de produção de fábricas, etc.

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

Descrição
do trabalho

Histórico escolar・
Faculdade・

Especialização
Engenharia ou afins

☑Ciências naturais  □Ciências humanas   □Outros(          )

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

Número de vagas Outros

Experiência
profissional

Qualificações Não requerido

1

Nada em particular


