
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN QUY TÂY       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            

         Số:       /TB- UBND    Tân Quy Tây,  ngày       tháng  6   năm  2022 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển gấp 50 lao động nam đi làm việc tại Nhật Bản chuyên ngành Hàn 

 

  Căn cứ vào thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản của các 

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nay 

Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã những 

điều kiện tuyển của công ty như sau: 

1/Điều kiện tuyển: 

- Nam cao 1m58, nặng 48kg trở lên; 

- Tuổi từ 18 đến 30; 

- Học vấn tốt nghiệp THCS trở lên (ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng 

Đại học chuyên ngành Hàn); 

- Có sức khỏe tốt, không dị tật, không xăm mình, không tiền án tiền sự; không 

mắc các bệnh Viêm gan B, C, HIV các bệnh về tim, phổi và các bệnh truyền nhiễm 

khác. 

2/-Công việc cụ thể: 

Hàn bán tự động, cột kèo, nhà tiền chế, làm việc trong nhà xưởng 

3/-Thu nhập và quyền lợi: 

- Thu nhập từ 32.000.000đ/tháng trở lên 

- Thời hạn hợp đồng: 3 năm (Nếu làm việc tốt được gia hạn thêm 02 năm). 

- Tích lũy: Sau 03 năm khoảng 1.000.000.000đ (1 tỷ) trở lên. 

4/-Chính sách hỗ trợ 

- Chi phí khoảng 4.500 – 50000 USD (khoảng 103.500.000đ đến 

115.000.000đ). Được vay tín chấp từ 90% đến 100% chi phí. 

5/-Thời gian và địa điểm phỏng vấn 

Khai giảng: Ngày 12/6/2022. 

Phỏng vấn chính thức: Tháng 6/2022 

Dự kiến xuất cảnh: Tháng 11/2022 

Đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (P. Xuất khẩu lao động) 
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Đ/c: Số 04 Nguyễn Thái Học, P. Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 

ĐT: 0932.908.739 (Cô Ái) – 0779.970.218 (Cô Linh) – 0362.990.027 (Cô Nhiễu)  

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm 

thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm với mức thu nhập cao, nâng cao trình độ 

và kỹ năng cho người lao động; học hỏi kinh nghiệm áp dụng trong lao động sản 

xuất, góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân địa 

phương. 

Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây thông báo đến Ban nhân dân 03 ấp và 

nhân dân trong xã được biết./. 

Nơi nhận: 
- (CC. Văn hóa – Xã hội) phát thanh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Hồ Văn Thông 
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