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和光産業株式会社

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

神奈川県川崎市川崎区 神奈川県、東京

商業施設や公共施設等の清掃や警備、設備保守を

①業種：ビルメンテナンス

鋼管通1-3-17

通じて、人々の安全で快適な暮らしを支えていま

②仕事内容：会議場、病院、オフィスビル、工場等での清掃

す。

③募集人数：4名程度

現在ベトナム人技能実習生12名、特定技能3名、特

④勤務地：神奈川県横浜市、東京都目黒区他

日本語

定活動1名の合計16名が在籍しています（全員20代

⑤手取り支給額：150,000円～200,000円（残業代込み、家賃差引後）

Tiếng

女性）。

⑥勤務時間：勤務地による（7:00～16:00等）

Nhật

日本語ができるベトナム人社員が、生活面や業務

⑦休日：シフトによる（月8日程度）

面の指導・サポートを行いますので、安心です。

⑧在留資格：特定活動、特定技能

都、埼玉県

⑨住居：寮あり（横浜市内）、家電家具付き、光熱費会社負担
⑩時間外見込み：約20時間/月

1

Công ty Cổ phần

Kanagawa-ken,

Kanagawa-ken,

Thông qua các dịch vụ dọn vệ sinh, dịch vụ bảo vệ

①Ngành nghề：Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà

WAKOSANGYO

kawasaki-shi,

Tokyo, Saitama-

và dịch vụ bảo dưỡng các thiết bị cho các tòa nhà http://www.wakosangyo.co.jp ②Nội dung công việc：Dọn vệ sinh tại trung tâm hội nghị, bệnh viện, văn phòng,

kawasaki-ku,koukand ken

thương mại, công trình công cộng, hay các tòa nh

nhà xưởng,…

õri1-3-17

à văn phòng, công ty chúng tôi cung cấp các dịch

③Số lượng tuyển：4 người

vụ nhằm duy trì cuộc sống an toàn và thoải mái

④Địa điểm：Thành phố Yokohama Kanagawa, quận Meguro Tokyo, khác

cho khách hàng. Hiện tại công ty có 12 thực tập

⑤Tiền lương：150,000 yên~200,0000 yên(bao gồm tiền làm thêm, sau khi trừ

sinh kỹ năng, 3 thực tập sinh kỹ năng đặc định, 1

tiền nhà và thuế)

thực tập sinh hoạt động đặc định, tất cả đều là

⑥Giờ làm, địa điểm：Phụ thuộc vào nơi mình làm việc ( ví dụ: từ 7:00~16:00,…)

người Việt Nam trong độ tuổi từ 20-30 tuổi. Ngoài

⑦Ngày nghỉ：Phụ thuộc vào ca, lịch làm (1 tháng khoảng 8 ngày nghỉ)

ra công ty còn có nhân viên chính thức người Việt

⑧Tư cách lưu trú：Visa hoạt động đặc định, visa Kỹ năng đặc định

Nam sẽ hỗ trợ và chỉ đạo về mặt cuộc sống và cô

⑨Nhờ ở：Có ký túc xá(trong thành phố Yokohama), trang bị đồ dùng tối thiểu,

ng việc để các bạn có thể yên tâm làm việc.

bao gồm điện, nước, ga

ベトナム語
Tiếng Việt

⑩Giờ làm thêm dự kiến：Khoảng 20 tiếng/ tháng
株式会社

東京都大田区雪谷大塚 首都圏

上場会社の子会社としてグループ内の外国人雇用

①建築業N３以上、福島県又は近県

日本語

アルプスビジネス

町１－７

福島県、宮城県、

の対応、サポートの経験豊富。人材派遣、人材紹

②自動車整備業N3以上希望、福島県

Tiếng

クリエーション

新潟県

介、登録支援機関としての支援可能。

③介護

N3以上

福島県

Nhật

2

ベトナム語
Tiếng Việt

Công ty TNHH

Tokyo, ota, yukigata, Fukushima,

Công ty chúng tôi có bề dày kinh nghiệm trong lĩ

ABC

ootsuka, 1-7

nh vực hỗ trợ, giúp đỡ tuyển dụng nhận lực nước

c tỉnh lân cận

ngoài trên vai trò là công ty con của công ty đã ni

② Ngành nghề ：Bảo dưỡng ô tô, Tiếng Nhật N3 trở lên, Nơi làm việc tại tỉnh

êm yết.

Fukushima

CÔng ty có thể hỗ trợ các công ty trong các lĩnh

③Ngành nghề： Hộ lý, Tiếng Nhật N3 trở lên, Nơi làm việc tại tỉnh Fukushima

Miyagi, Nigata

vực giới thiệu,, phái cử nhân lực.

http://www.alpsbc.co.jp/

① Ngành kiến trúc, Tiếng Nhật N3 trở lên, Nơi làm việc tại tỉnh Fukushima và cá
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株式会社アイビッ

石川県金沢市新神田5

クリーニング（清掃）の職種において、現在ミャ

職種：クリーニング（清掃）

クス北陸

丁目2番3

ンマー人技能実習生7名（女性）が病院で勤務して

募集人員：3名（女性）

います。

応募要件：日本語N3以上希望

Tiếng
Nhật
3

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）

勤務地：石川県内商業施設又は病院
Ibics Hokuriku Co., 5-2-3 Shin-Kanda, Th

Hiện tại, 7 nữ thực tập sinh kỹ năng người

Nghề nghiệp: Vệ sinh (dọn dẹp)

Ltd.

ành phố Kanazawa,

Myanmar đang làm việc tại bệnh viện với công

Số lượng tuyển dụng: 3 người (nữ)

Tỉnh Ishikawa

việc dọn dẹp.

Yêu cầu ứng tuyển: Nguyện vọng tiếng Nhật N3 trở lên

ベトナム語
Tiếng Việt

Địa điểm làm việc: Cơ sở thương mại hoặc bệnh viện ở tỉnh Ishikawa

株式会社サンセイ
日本語

東京都渋谷区神山町5- 東京

今年で創業60年の会社です。

職種：ビルクリーニング業務

19

NHKとの関係が深く、放送に関係す

募集人数：3名

神山町HSビル

る建物の清掃業務が多く、昨年の年間売上は約12

応募条件：給与18万円

億円で20億を目指して営業展開中です。

土曜勤務）

Tiếng
Nhật

勤務：08：00～17：00 休日：土曜・日曜・祝日（1/月

：交通費全額支給

賞与2回（2020年実績）社会保険加入

勤務地：東京都渋谷区（本社）及び都内各所
4

Công ty Sansei

ベトナム語
Tiếng Việt

Là công ty có thâm niên 60 năm, có mối quan hệ https://sansei-inc.com

Nghề nghiệp: Kinh doanh vệ sinh tòa nhà

kamiyama cho

mật thiết với NHK và có nhiều công việc dọn dẹp t

Số người tuyển dụng : 3 nhân viên

5-19 kamiyama cho

òa nhà bên đài phát thanh truyền hình.

Điều kiện tuyển dụng : lương cơ bản 18 man, thời gian làm việc 8:00-17:00, ngày

HS biru

Doanh thu năm ngoái là 1.2 tỷ yên. Chúng tôi đ

nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ (1 tháng làm 1 ngày thứ 7).

ang đặt mục tiêu đặt được 2 tỷ yên.

Thanh toán toàn bộ tiền đi lại, năm thưởng 2 lần theo tình hình kinh doanh của

Tokyo to shibuya ku

Tokyo

công ty. Tham gia đầy đủ bảo hiểm lao động theo quy định.
Địa điểm làm việc: tại trụ sở chính shibuya, và quanh thành phố.
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株式会社ビー・エ

石川県金沢市横川6-

ム北陸

70

石川県

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
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株式会社ビー・エム北陸は10名のベトナム人女性

金沢市内病院清掃

10名程度

技能実習生を清掃業の現場で受入れています。彼

社会保険有

日本語

女たちとコミュニケーションを図るため通訳のベ

複数名で清掃作業を行います。

Tiếng

トナム人女性を社員として雇用しています。教

Nhật

育・研修体制も整備しております。当社はビルメ

制服貸与

7時～16時

週休2日制

時給845円～

通勤費（上限1万円）

石川県内に多数の清掃現場があります。原則

ンテナンス業として病院等医療に強みがありま
す。
5

Ishikawaken

Ishikawaken

BM Hokuriku

Kanzawashi

tập sinh Việt Nam tại các nơi làm việc. Chúng tôi

người, thời gian từ 7h~16h lương 845yen/giờ, phí đi lại ( không quá 10.000yen)

Yokogawa 6-70

tuyển dụng 1 nhân viên chính thức nữ, người Việt

Bảo hiểm xã hội, đồng phục làm việc, tuần nghỉ 2 ngày, Làm công việc vệ sinh

làm thông dịch để giao tiếp với họ. Chúng tôi là

dọn dẹp ở một số nơi trong tỉnh Ishikawa.

ベトナム語
Tiếng Việt

Công ty BM Hokuriku đang tiếp nhận 10 nữ thực

http://bm-hokuriku.com/

Công ty Tnhh

Làm vệ sinh trong các bệnh viện ở thành phố Kanazawa, số lượng khoảng 10

doanh nghiệp bảo trì tòa nhà, có thế mạnh ở các
bệnh viện. Chúng tôi có một hệ thống đào tạo
huấn luyện tại chỗ cho nhân viên.

日本語
Tiếng

株式会社アバンセ

〒491-0913

コーポレーション

Nhật
6

全国

外国人採用経験が40年以上であり、現在2000人ぐ

①耕種農業、60名程度、N4相当、長野県又は近県（長野県で働ける方）

愛知県一宮市中町1丁

らいの外国人が弊社で働いています。ベトナム、

②畜産農業‐酪農、1名程度、農業経験者N4相当、北海道

目8-26

ブラジル、インドネシア、ミャンマー、フィリピ

③介護、 1名程度、N3希望、岐阜県

ンなどで母国語を対応する可能です。
〒491-0913

Avance

1-8-26 Nakamachi,

người nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại , có ancecorporationvt

những bạn khác tỉnh nhưng có thể làm tại Nagano)

Ichinomiya-shi, Aichi

khoảng 2000 người nước ngoài làm việc tại

2.Nông nghiệp chăn nuôi bò: 1 người, khoảng N4, có kinh nghiệm làm nông

Avance trên toàn nước Nhật. Avance có thể hỗ trợ

nghiệp là một lợi thế, Hokkaido

trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ như tiếng Việt Nam,

3.Kaigo điều dưỡng: 1 người, có N3 là 1 lợi thế, tỉnh Gifu

ベトナム語 Corporation
Tiếng Việt

Toàn quốc

Avance có hơn 40 năm kinh nghiệm tuyển dụng

https://www.facebook.com/av 1.Nông nghiệp trông trọt: 60 người, tiếng Nhật khoảng N4, tại Nagano (Kể cả

Công ty cổ phần

Brazil, Indonesia, Myanmar,Philipine,…
フィル合同会社

東京都港区芝大門２丁 全国

①耕種農業、畜産農業、10名程度、日本国内にいる農業技能実習経験者（耕種、

日本語

目１２－３

畜産）または 特定技能（耕種農業/畜産農業）合格者N4以上、全国：北海道、新

Tiếng

共生ビル２号舘４F

潟県、愛知県、静岡県、広島県、沖縄県など（2020年11月1日時点）

Nhật

※在留資格の期限まで３か月以上ある方
②酪農、10人程度、酪農技能実習2号終了者N4以上、北海道
Công ty FIL LCC

1-16-18
Nishihashimoto,

7

Midoriベトナム語
Tiếng Việt

Toàn quốc

① Nông nghiệp, khoảng 10 bạn, những bạn đang sống tại Nhật, có kinh nghiệm
https://fil-global.co.jp/

thực tập sinh ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) hoặc những bạn đã đậu
Kỹ năng đặc định (nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi) trình độ trên N4, Toàn

ku,Sagamihara-

quốc:Hokkaido,Nigata, Aichi, Shizuoka,Hiroshima, Okinawa,... (Tại thời điểm

shi,Kanagawa

1/11/2020)

Arupusu Jiken dai

※Những bạn còn hạn visa trên 3 tháng

2biru 4F

②Chăn nuôi bò, khoảng 10 bạn, đã hoàn thành thực tập loại 2 và trình độ trên
N4, Hokkaido
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ナイスコミュニ

〒

ティーサービス
株式会社

230-0051

首都圏

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

昭和62年7月6日に設立され、東証一部上場の「ナ

職種：ビルクリーニング（マンションの共用部分の日常清掃・定期清掃）：

神奈川県横浜市鶴見区 （東京・神奈川・

イスグループ株式会社」の関連会社で主な事業内

募集人数：女性

鶴見中央4-37-10

容は、マンション管理、建物設備管理、管理員事

勤務地：

埼玉）

日本語

業、清掃事業、介護事業を行っております。グ

Tiếng

ループ管理物件は、戸建てを除き、ビル67棟を含

Nhật

むマンション・共同住宅が約1400棟であり、清掃

8名程度、日本語能力N3相当以上

（横浜・川崎周辺）

業務は徐々に増加しており、外国人労働者の受入
を計画しております。ベトナム人社員在職。

8

Công ty cổ phần

KANAGAWA-KEN,

Trung tâm Kanto

Công ty được thành lập vào 6/7/1989, thuộc

NICE

YOKOHAMA-SHI,

(TOKYO,

NICE GROUP (đã lên sàn chứng khoán), ngành

COMMUNITY

TSURUMI-

KANAGAWA,SAIT nghề chủ yếu là quản lý chung cư manson, thiết

SERVICE

KU,TSURUMI-

AMA)

CHUOU4-37-10
ベトナム語
Tiếng Việt

Ngành nghề: vệ sinh toà nhà ( Vệ sinh hằng ngày / Vệ sinh định kỳ các khu vực
www.comservice.co.jp

chung của toà nhà.）
Số lượng: Khoảng 8 bạn Nữ

bị, công tác quản lý, nghiệp vụ vệ sinh, chăm sóc

Yêu cầu tiếng Nhật. Tương đương N3 trở lên

người già. Hiện tại, đang tổ chức quản lý khoảng

Khu vực làm việc : tỉnh Kanagawa ( khu vực Kawasaki, Yokohama ）

hơn 1400 manson các loại bao gồm cả toà nhà
(số này không bao gồm các nhà riêng). Bên cạnh
đó, bộ phận nghiệp vụ vệ sinh đang ngày càng đ
ược khuếch trương hơn, chính vì thế, chúng tôi có
kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên người nước
ngoài. Công ty cũng có người Việt đang làm tại cá
c bộ phận.

2021/3/4
※こちらに掲載されているのは、求人を予定している会社の概要です。各社の具体的な求人情報は、各社のウェブサイト及び各社様から直接明示がされます。
Những thông tin được ghi ở đây là những thông tin khát quát của những công ty đang có dự định tuyển dụng nhân viên.
Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng nhân viên của mỗi công ty thì đã được ghi rõ ràng trực tiếp ở trang web của mỗi công ty.
名称

所在地

対応エリア

PR

webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

K-NET株式会社

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

東京都港区浜松町2-2- 全国

高度人材を中心に外国人材の紹介業を行っていま

①WEBアプリ開発エンジニア（JAVA、PHPなど）、若干名、実務経験1年N3以

15 浜松町ダイヤビル

す。また、Eラーニングを用いての特定技能試験合

上、東京都内

2F

格を支援しており、介護などでの新たな分野での

資格者（試験合格のための勉強はを支援します！）

就職機会を提供します。

③フルスタックエンジニア（バックエンドアプリケーション開発：Java、PHP、

日本語

②介護（特定技能）、若干名、N3以上、神奈川県、特定技能有

Tiếng

Python、NodeJS、Framework、DATABase、Serverlessなど)、若干名、実務経

Nhật

験3年N2以上、年収600～1,000万円、東京都内
④フルスタックエンジニア（フロント開発：Javascript、HTML5、CSS、React、
Angular、Vueなど)、若干名、実務経験3年N2以上、年収600～1,000万円、東京都
内
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http://k-netinc.jp/

K-NETかぶしきか

東京都港区浜松町2-2- ぜんこく

エンジニアなどのしょうかいえーじぇんとです。

①WEBプログラマー（JAVA、PHP）、けいけん1ねんいじょう、JLPT N3いじょ

いしゃ

15 浜松町ダイヤビル

とくていぎのう（SSW）しけんのためのEラーニン

う、とうきょう

2F

グもあるので、べっきょうをサポートします。

（てすとごうかくのためのべんきょうのサポートします！）

②かいご、JLPT N3いじょう、よこはま、とくていぎのう

③フルスタックエンジニア（バックエンドアプリケーション：Java、PHP、
やさしい日

Python、NodeJS、Framework、DATABase、Serverlessなど)、けいけん3ねんい

本語

じょう、JLPT N2いじょう、きゅうりょう600～1,000万円/ねん、とうきょう
④フルスタックエンジニア（フロント：Javascript、HTML5、CSS、React、
Angular、Vueなど)、けいけん3ねんいじょう、JLPT N2いじょう、きゅうりょう
600～1,000万円/ねん、とうきょう
株式会社ORJ

大阪府大阪市北区芝田 全国

ORJは日本で働く外国人の方向けのサポートをして

①飲食料品製造

100名程度

1丁目14-8梅田北プレ

おり、今までに約2万人をサポートさせて頂きまし

②製造業

50名程度

イス2F

50名程度、東海/他

関東/関西/他全国

関東/関西/他全国

た。ベトナム人コーディネーターも常駐していま

③介護業

日本語

すので、ひとりひとりの希望に寄り添った安心出

④農業、50名程度、関東/東海/他

Tiếng

来るサポートが可能です。帰国が出来ない実習

Nhật

生、特定活動や特定技能で就業先を探している人

⇒上記他、様々な業種や地域でのお仕事があります。詳しくは採用担当（ベト
ナム人コーディネーター）に気軽にお問い合わせ下さい。

は、様々な求人がありますので、ORJのFacebook
ページより気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社ORJ
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ベトナム語
Tiếng Việt

▼Facebook

大阪府大阪市北区芝田 toàn quốc

Công ty ORJ hiện đang theo hướng hỗ trợ người

https://www.facebook.com/O ① Chế biến thực phẩm đồ uống khoảng 100 công ty, vùng Kanto/ vùng

1丁目14-8梅田北プレ

nước ngoài đang làm việc tại Nhật, cho đến thời đ RJ-Việt-Nam-特定技能無料サ

Kansai/những nơi khác trên toàn quốc

イス2F

iểm hiện tại thì đã nhận hỗ trợ cho khoảng 20 ngh ポート-110636400661069

② Ngành chế biến khoảng 50 công ty, vùng Kanto/ vùng Kansai/ những nơi

ìn người. Cũng có điều phối viên người Việt túc

khác trên toàn quốc

trực, nên có thể hỗ trợ theo sát từng bạn từng

③ Ngành điều dưỡng, khoảng 50 công ty, vùng biển Đông/những vùng khác

bạn. Có rất nhiều đơn hàng, nên thực tập sinh kh

④Nông nghiệp, khoảng 50 công ty , vùng Kanto/ vùng biển Đông/ những vùng

ông thể về nước, người đang tìm kiếm nơi làm

khác

theo visa kĩ năng đặc định và visa hoạt động đặc

⇒ Ngoài những điều trên đây, thì còn nhiều công việc đa dạng về ngành nghề v

biệt, hãy liên hệ tại trang chủ Facebook của ORJ.

à khu vực. Về thông tin cụ thể của đơn hàng thì hãy liên hệ với người phụ trách
tuyển dụng( điều phối viên người Việt Nam).

2021/3/4
※こちらに掲載されているのは、求人を予定している会社の概要です。各社の具体的な求人情報は、各社のウェブサイト及び各社様から直接明示がされます。
Những thông tin được ghi ở đây là những thông tin khát quát của những công ty đang có dự định tuyển dụng nhân viên.
Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng nhân viên của mỗi công ty thì đã được ghi rõ ràng trực tiếp ở trang web của mỗi công ty.
名称

所在地

対応エリア

PR

webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

協同組合FUJI

日本語

関東本部

全国

u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）
①製造業

20名程度、全国

神奈川県横浜市港北区

あります。大手企業も含め、様々な求人がありま

②飲食料品製造業

新横浜3-9-5 新横浜第

すので、気軽にお問い合わせください。

20名程度

全国

⇒随時求人情報更新されています。詳しい求人情報は採用担当にお問い合わせ
下さい。

東海本部

Nhật

愛知県名古屋市中村区

▼Facebook

椿町16番16号ナゴヤ

https://www.facebook.com/ky

大和ビル６階
11

Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê

全国規模で、特定活動や特定技能への移行実績が

3東昇ビル7階

Tiếng

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）

協同組合FUJI

ベトナム語
Tiếng Việt

関東本部

oudoukumiaifuji
toàn quốc

Với quy mô trên toàn quốc, có thành tích chuyển

① Công nghiệp chế biến khoảng 20 công ty, trên toàn quốc

神奈川県横浜市港北区

đổi visa hoạt động đặc định và visa kĩ năng đặc đ ▼HP

➁ Công nghiệp chế biến thực phẩm

新横浜3-9-5 新横浜第

ịnh. Có rất nhiều đơn hàng, kể cả doanh nghiệp

⇒ Đơn hàng đang được cập nhật mọi lúc. Về thông tin cụ thể của đơn hàng thì

3東昇ビル7階

lớn, nên hãy liên hệ với chúng tôi.

hãy liên hệ với người phụ trách tuyển dụng.

https://c-fuji.or.jp/

khoảng 20 công ty, trên toàn quốc

東海本部
愛知県名古屋市中村区
椿町16番16号ナゴヤ
大和ビル６階

日本語

協同組合フォワー

東京都千代田区麹町5 全国

特定活動や特定技能への移行についてもしっかり

①製造業

ド

丁目3番地3 麹町ＫＳ

とサポート可能です。様々な求人がありあますの

②クリーニング

スクエア10階

で、気軽にお問い合わせください。

③溶接

10名程度

全国

④食品

10名程度

全国

Tiếng
Nhật

▼Facebook
https://www.facebook.com/pr
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ベトナム語
Tiếng Việt

協同組合フォワー

東京都千代田区麹町5 全国

Về vấn đề chuyển đổi visa đặc định hoạt động và

ド

丁目3番地3 麹町ＫＳ

visa kĩ năng đặc định thì bên chúng tôi cũng sẽ

スクエア10階

hỗ trợ kĩ càng. Có rất nhiều đơn hàng, nên hãy liê https://www.forward.or.jp/
n hệ với chúng tôi.

30名程度、全国
数名

山梨

⇒詳しい求人情報は採用担当にお問い合わせ下さい。

ofile.php?id=100034352292952 ① Công nghiệp chế biến khoảng 30 công ty, trên toàn quốc
② Dọn dẹp một vài công ty Yamanashi
▼HP
③Hàn khoảng 10 công ty
④Thực phẩm

Toàn quốc

khoảng 10 công ty Toàn quốc

⇒ Về thông tin cụ thể của đơn hàng thì hãy liên hệ với người phụ trách tuyển
dụng.

2021/3/4
※こちらに掲載されているのは、求人を予定している会社の概要です。各社の具体的な求人情報は、各社のウェブサイト及び各社様から直接明示がされます。
Những thông tin được ghi ở đây là những thông tin khát quát của những công ty đang có dự định tuyển dụng nhân viên.
Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng nhân viên của mỗi công ty thì đã được ghi rõ ràng trực tiếp ở trang web của mỗi công ty.
名称

所在地

対応エリア

PR

webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

日本語

アジアアグリ協同

東京都港区西新橋3-

Tiếng

組合

23-5 御成門郵船ビ

とサポート可能です。様々な求人がありますの

ル6F

で、気軽にお問い合わせください。

Nhật
13

アジアアグリ協同
ベトナム語 組合
Tiếng Việt

30都道府県

特定活動や特定技能への移行についてもしっかり

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）
①農業、10名程度、全国
⇒詳しい求人情報は採用担当にお問い合わせ下さい。

http://asia-agri.or.jp/

東京都港区西新橋3-

30 tỉnh thành

Về vấn đề chuyển đổi visa đặc định hoạt động và

23-5 御成門郵船ビ

huyện

visa kĩ năng đặc định thì bên chúng tôi cũng sẽ

⇒ Về thông tin cụ thể của đơn hàng thì hãy liên hệ với người phụ trách tuyển

hỗ trợ kĩ càng. Có rất nhiều đơn hàng, nên hãy liê

dụng.

ル6F

① Nông nghiệp, khoảng 10 công ty, trên toàn quốc.

n hệ với chúng tôi.
日本語

中部ESCO（エス

愛知県一宮市本町4丁 全国

中部ESCOは、技能実習生（前：研修生）の受入れ

コ）産業協同組合

目17番地9号

実績は15年あります。経験をもとに皆様が安心で

Tiếng

明治産

業第2ビル 4F・5F

①製造業

10名程度

東海・北陸地方

⇒詳しい求人情報は採用担当にお問い合わせください。

きる環境を整えサポートする自信があります！特

Nhật

定技能も昨年から開始し、実績あります。気軽に
問い合わせください。
中部ESCO（エス
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コ）産業協同組合

愛知県一宮市本町4丁 Toàn quốc
目17番地9号

明治産

Về ESCO trung bộ,thì có thành tích với 15 năm
tiếp nhận thực tập sinh kĩ năng ( trước : nghiên

業第2ビル 4F・5F

① Ngành sản xuất, khoảng 10 công ty Đông hải・vùng phía Bắc
http://www.c-esco.jp/

cứu sinh). Với kinh nghiệm đó chúng tôi có tự tin

ベトナム語
Tiếng Việt

⇒ Về thông tin cụ thể của đơn hàng thì hãy liên hệ với người phụ trách tuyển
dụng.

hỗ trợ môi trường tốt nhất để các bạn yên tâm! Từ
năm trước thì cũng bắt đầu có thành tích, về kĩ nă
ng đặc định. Nên hãy liên hệ với chúng tôi.

日本語
Tiếng
Nhật

東京都千代田区外神田 全国

留学生、技能実習生、特定技能外国人はじめ日本

グループ会社の地球人.jp株式会社と連携して、就業・就職支援を行ないます。

一般財団法人

4-5-4

に在留されている外国人に対して、入国や生活支

①農業、200名、農業未経験者でも元気よく、やる気のある人、全国

CHIKYUJIN

亀松ビル８階

援、就業・就職支援など外国人が必要とするサー

②飲食料品製造業、500名、全国

15

ビスを幅広く展開しています。
4-5-4 Sotokanda,

ベトナム語 Hiệp hội
Tiếng Việt CHIKYUJIN

Toàn quốc

Đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật

https://chikyujin.jp/tokuteigin
ou/

Chúng tôi liên kết với công ty 地球人.jp trực thuộc tập đoàn của chúng tôi để cù

Chiyoda-ku, Tokyo

Bản điển hình như Du học sinh, Thực tập sinh, Kỹ

ng hỗ trợ chuyển việc và tìm việc cho các bạn.

Tòa nhà Kisho tầng 8

năng đặc định…chúng tôi cung cấp các dịch vụ

(1) Nông nghiệp, 200 người, Với những bạn không có kinh nghiệm chỉ cần tràn đ

cần thiết như hỗ trợ nhập cảnh, hỗ trợ cuộc sống,

ầy năng lượng và ý chí muốn làm việc, trên toàn quốc

hỗ trợ chuyển việc và tìm việc…

② Ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, 500 người, trên toàn quốc

2021/3/4
※こちらに掲載されているのは、求人を予定している会社の概要です。各社の具体的な求人情報は、各社のウェブサイト及び各社様から直接明示がされます。
Những thông tin được ghi ở đây là những thông tin khát quát của những công ty đang có dự định tuyển dụng nhân viên.
Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng nhân viên của mỗi công ty thì đã được ghi rõ ràng trực tiếp ở trang web của mỗi công ty.
名称

所在地

対応エリア

PR

webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

①栃木県鹿沼市（住
友電工電子ワイヤー
株式会社）
②神奈川県横浜市
（住友電工オプティ
フロンティア株式会
社）

http://app.jobvite.com/m?33M

③大阪府枚方市（サ
ンレー冷熱株式会

日本語
Tiếng

住友電工グループ

（右記参照）

Nhật

社）
④京都府京都市（日
新電機株式会社）

1897年創業、電線・ケーブルを始め、5つの事業セ
グメントを展開する大手製造業です。当社グルー
プ会社での募集となります。

⑤群馬県前橋市（日

Yplw2
電気・電子、機械、材料等の製造関連業務です。くわしくは、左記のURLにてご
（※申し込みは、2021年2月4日 確認ください。
以降にアクティブになりま
す。）

新電機株式会社）
⑥富山県射水市（富
山住友電工株式会
社）
⑦愛知県小牧市（日
本通信電材株式会
社）
①tochigi ken
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kanuma shi （住友
電工電子ワイヤー株
式会社）
②kangawa ken
yokohama shi（住友
電工オプティフロン
ティア株式会社）
③osaka fu hrakata
shi（サンレー冷熱株 Được thành lập vào năm 1897, là một ngành cô

Tập đoàn
(tham khảo mục bên
ベトナム語
Sumitomo Electric
Tiếng Việt
phải)
Industries

式会社）

http://app.jobvite.com/m?33M

ng nghiệp sản xuất lớn với năm mảng kinh doanh, Yplw2

④kyoto fu kyoto shi bao gồm dây dẫn điện và cáp điện. Chúng tôi đ
（日新電機株式会

ang tuyển dụng tại các công ty thuộc tập đoàn

（※ Đăng ký sẽ được mở từ ng

社）

của chúng tôi.

ày 4 tháng 2 năm 2021 trở đi.)

⑤gunma ken
maebashi shi（日新
電機株式会社）
⑥toyama ken imizu
shi（富山住友電工株
式会社）
⑦aichi ken komaki
shi（日本通信電材株
式会社）

Hoạt động kinh doanh liên quan đến sản xuất như điện / điện tử, máy móc và
vật liệu. Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra URL ở bên trái.
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Những thông tin được ghi ở đây là những thông tin khát quát của những công ty đang có dự định tuyển dụng nhân viên.
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webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

コニックス株式会社 愛知県名古屋市中村区 愛知

太閤4-6-22

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

名古屋を中心に、愛知・岐阜・三重・東京で清

①ビルクリーニング職種

10名程度、愛知県内の請負現場先（病院・大学・工

掃・警備・設備保全等、65年の実績と歴史を持つ

場・放送局・事務所ビル・ホテル

総合ビルメンテナンス会社です。 ビルの清掃・設

ます）

備管理といったメンテナンス事業をはじめ、セ

出勤時間、日数、身分（パート・アルバイト・契約社員）、給与等は各現場にて

キュリティサポートや人材派遣など、ビルに関す

異なる。

るあらゆるサービスを行い、多くの建物・施設を

N4以上希望（日常的な会話は必要）

など）または移動班（契約先を1日数件作業し

トータルサポートしています。 メンテナンス事業

日本語

に関わるスタッフは、国家資格などの有資格者が

Tiếng

多数在籍し、専門性に優れた、柔軟な対応が可能

Nhật

です。セキュリティサポートについても、施設の
異常に対して24時間対応可能なセキュリティ体制
を構築しております。 ビルにまつわる100の仕事
ができる会社として、病院などの医療施設をはじ
め、学校、放送局、一般企業、官公庁など、幅広
い施設での長年に渡る業務の実績がございます。
Công ty Conyx
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Aichiken, Nagoyashi

Aichi

Công ty về bảo trì tòa nhà đã có bề

Công việc vệ sinh tòa nhà: khoảng 10 người, nơi làm việc chủ yếu ở tỉnh Aichi

Nakamuraku Taiko 4-

dày lịch sử với 65 kinh nghiệm.Công

(bệnh viện, trường đại học, nhà máy, đài phát thanh truyền hình, tòa nhà văn ph

6-22

việc chủ yếu bao gồm vệ sinh, an ninh và bảo trì

òng, khách sạn, v.v.) hoặc nhóm lưu động (hợp đồng vệ sinh tòa nhà trong 1 ng

thiết bị ở Aichi, Gifu, Mie và Tokyo, chủ yếu ở
Nagoya.

viên hợp đồng), mức lương ở mỗi địa điểm sẽ khác nhau. Yêu cầu trình độ tiếng

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho nhiều tòa nhà và

nhật N4 trở lên (có thể giao tiếp hằng ngày)

cơ sở bằng cách cung cấp tất cả các dịch vụ liên
quan đến tòa nhà như bảo trì,vệ sinh tòa nhà và
quản lý cơ sở, hỗ trợ an ninh và tuyển dụngh nhâ
n sự.
ベトナム語
Tiếng Việt

https://www.conyx.co.jp/recruit ày) Giờ làm việc, số ngày, chứng minh nhân dân (Công việc bán thời gian, nhân

Đội ngũ nhân viên tham gia kinh doanh bảo trì với
số lượng lớn nhân sự có trình độ , có khả năng
ứng phó linh hoạt với chuyên môn xuất sắc. Đối
với hỗ trợ an ninh, chúng tôi đã
xây dựng một hệ thống an ninh có thể đáp ứng cá
c sự cố xảy ra ở cơ sở 24 giờ một ngày. Là một cô
ng ty có thể làm 100 công việc liên quan đến tòa
nhà, chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong
nhiều lĩnh vực như bệnh viện và các cơ sở y tế
khác, trường học, đài phát thanh truyền hình, cô
ng ty, văn phòng chính phủ.
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webサイト
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giới thiệu

Trang web

株式会社東海

神奈川県小田原市

ビルメンテナス

本町1-13-6

東京・神奈川

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

東京・神奈川・静岡・愛知で、

①外国人材募集・サポート業務担当

総合ビル管理業を創業より58年間

②日本語学校事務

（グループ採用あ

営んでいます。グループ内で300名以上の外国人が

要件：日本語能力検定N2以上

り）

活躍中。

勤務：神奈川県小田原市

（就労ビザ・技能実習・特定技能

給与：19万～23万（経験・能力による）

日本語
Tiếng

家族滞在・留学生等）

Nhật

1名

1名

時間：8:45～17:45（実働８H／休憩１H）

経営も多角的でビルメンテナンス業務・日本語学

休日：週休2日（年間105日）／祝日がある週は土曜日出勤の場合あり

校・介護事業を行っています。

福利：昇給年1回・賞与年2回・転居時住宅補助（5千円）・引越補助（5万円）
業務研修あり・保養施設・各種表彰制度・ビザ申請手続サポート
試験：人事面接＋適正試験⇒役員面接

Công ty Biển Đông Thành phố Otaha,
18

ベトナム語
Tiếng Việt

東京・神奈川

Kinh doanh hỗ trợ đăng ký kỹ năng cụ thể cho

Trung Quốc

tỉnh Kanagawa

người nước ngoài

Bill Mentnas

Thị trấn 1-13-6

Kinh doanh quản lý tích hợp vệ sinh môi trường x

(1) 1 nhân viên chịu trách nhiệm tuyển dụng và hỗ trợ tài liệu nước ngoài
http://www.rbs-tokai.co.jp/

(2) Văn phòng trường tiếng Nhật cho 1 người
Yêu cầu: Kiểm tra trình độ tiếng Nhật N2 trở lên

(Tuyển dụng nhó

ây dựng

Địa điểm: Thành phố Koda, tỉnh Kanagawa

m)

Xây dựng bể chứa nước uống sạch

Mức lương: 190.000 đến 230.000 (dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

Kiểm soát côn trùng chuột trong các tòa nhà

Thời gian: 8:45 ~ 17:45 (công việc thực tế 8H / nghỉ ngơi 1H)

Tòa nhà sạch sẽ

Ngày lễ: Đóng cửa 2 ngày một tuần (105 ngày mỗi năm) / làm việc vào thứ Bảy

Đo môi trường không khí xây dựng

ngày lễ

Gửi một doanh nghiệp

Lợi ích: Tăng lương hàng năm, tiền thưởng hai lần một năm, trợ cấp nhà ở khi di

Tuyển dụng được trả lương

chuyển (5.000 yên),

Quản lý căn hộ

trợ cấp di chuyển (50.000 yên)Cung cấp đào tạo kinh doanh, nhà dưỡng lão, hệ

Ngành xây dựng nói chung

thống khuyến khích khác nhau, hỗ trợ thủ tục xin thị thực

Thu gom và vận chuyển chất thải nói chung

Kỳ thi: Phỏng vấn nhân sự + kiểm tra trình độ ⇒ phỏng vấn điều hành

Ngành công nghiệp an ninh
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webサイト

tên công ty

Địa chỉ

Khu vực đối ứng

giới thiệu

Trang web

株式会社

加藤均

〒

590-0948

大阪府内

求人概要（職種※、募集人数（目安）、応募要件、勤務地、留意点）
Tóm tắt thông tin tuyển dụng（Ngành nghề※、số lượng tuyển（mục tiê
u）、yêu cầu ứng tuyển、Nới làm việc、Địa điểm làm việc, Lưu ý）

主に大型総合病院（400～700床）の清掃管理業務

①業種：ビルメンテナンス

総合事務所

大阪府堺市堺区戎之町

を行っています。総合病院以外の病院・医院・ク

②仕事内容：病院内清掃業務

（認定NPO法人

西1丁1番30号

リニック・介護施設なども実施しています。現在

③勤務地：大阪府内の総合病院

日越堺友好協会加

ベトナム人社員も在籍しておりますので、仕事・

④月給：170.000円～

盟）

生活面ともにサポートさせていただきます。

⑤勤務時間：7:00～16:00、週40時間勤務（月～土曜）、日・祝日休み

日本語

（全国ビルメンテ

快適な環境の中で働きやすい職場です。イキイ

⑥その他の待遇：社会保険完備、雇用・労災保険（法定による）

Tiếng

ナンス協会及び大

キ、のびのびお仕事しませんか？

年２回賞与有り

Nhật

阪ビルメンテナン

まずはお気軽にお問い合わせください。

制服貸与、交通費実費支給

ス協会加盟）

（ISO9000及びISO14000認証

ダブル取得）

（医療関連サービ
ス振興会

認定企

業）
Công ty cổ phần V 1-1-30, Ebisunocho
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Công ty chúng tôi chủ yếu thực hiện quản lý, dọn

① Ngành nghề: dọn dẹp vệ sinh tòa nhà

ăn phòng tổng hợp Nishi, Sakai-ku,

vệ sinh tại các bệnh viện đa khoa lớn của Nhật

② Nội dung công việc: dọn vệ sinh trong bệnh viện

Kato Hitoshi

(400~700 giường bệnh). Bên cạnh thực hiện dịch

Sakai-shi, Osaka

Trong Osaka

③ Nơi làm việc: bệnh viện đa khoa trong Osaka
http://kato-group.co.jp/

(Thành viên của

vụ dọn vệ sinh tại các bệnh viện đa khoa, chúng t

Hội hữu nghị Nhật

ôi cũng thực hiện nghiệp vụ tại các bệnh viện, ph

Việt thành phố

òng khám, cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão...Hiện nay,

Sakai)

trong công ty chúng tôi cũng có nhân viên người

（Thành viên Hiệp

Việt Nam đang làm việc nên có thể hỗ trợ các bạn

Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

cả về mặt công việc và đời sống khi bạn vào làm

Thưởng: 1 năm 2 lần

việc tại công ty chúng tôi.

Được cấp quần áo đồng phục

Bạn có muốn làm việc cùng chúng tôi, thử sức mì

Được thanh toán chi phí đi lại thực tế

hội bảo dưỡng tòa
ベトナム語
Tiếng Việt nhà toàn quốc và
Hiệp hội bảo

④Lương tháng：170.000円～
⑤Thời gian làm việc：7:00～16:00（40 tiếng/ tuần）(thứ 2 ~ thứ 7)
Nghỉ chủ nhật và ngày nghỉ lễ
⑥Chế độ đãi ngộ khác:

dưỡng tòa nhà

nh với một công việc giúp bạn phát huy được khả

(Công ty chúng tôi đồng thời nhận được chứng nhận ISO 9000 và chứng nhận

Osaka)

năng của mình trong một môi trường làm việc vui

ISO 14000)

(Doanh nghiệp đ

vẻ và thoải mái không?

ược Hội xúc tiến

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

dịch vụ liên quan
tới y tế công nhận)

