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1   Công việc và nhân viên tuyển dụng 

    Nhân viên bán thời gian (Phiên dịch, biên dịch dựa theo nội dung tư vấn): 1 người 

  
2   Nội dung công việc 

    Nhận tư vấn cho người nước ngoài, doanh nghiệp và đưa ra các lời khuyên phù hợp cũng như giới thiệu các 

cơ quan hỗ trợ tương ứng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống sinh hoạt như tư cách lưu trú, y tế, phúc lợi, 

lao động, nuôi dạy con cái, v.v.. để người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống tại địa phương. Đồng thời, hỗ 

trợ xử lý công việc liên quan (phiên dịch, biên dịch, v.v..).  

 
3   Điều kiện ứng tuyển 

    Người đáp ứng được các điều kiện dưới đây 

(1) Người có kinh nghiệm hoặc có mong muốn làm công việc giao lưu quốc tế 

(2) Người có thể giao tiếp thông thạo tiếng Việt hằng ngày (Phiên dịch, biên dịch sang tiếng Nhật). 

※ Có khả năng làm việc trên máy tính (Word, Excel, Power Point) là một lợi thế. 

 
4   Thời hạn tuyển dụng 

    Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 

    Tuy nhiên, có thể gia hạn hợp đồng trong trường hợp đạt thành tích tốt trong công việc và được đại biểu hiệp 

hội cho phép. 

 
5   Thời gian làm việc 

    1 tuần 1 ngày (Làm việc 1 ngày trong khoảng thứ 2 đến thứ 7,  9 giờ sáng～5 giờ chiều (nghỉ giải lao 1 tiếng) ) 

    Cần trao đổi vê ngày làm việc (có trao đổi về ngày làm việc trong trường hợp có tổ chức sự kiện) 

 
6   Lương 

    Lương theo giờ, 1200 yên/1 giờ (không có tiêng phụ cấp) 

    Làm trong vòng 7 tiếng (cần trao đổi thêm về thời gian làm việc) 

 
7   Kỳ nghỉ 

    Nghỉ thường niên theo tiêu chuẩn của Luật Lao động 

 
8   Các loại bảo hiểm 

    Bảo hiểm tai nạn lao động 

 
9   Cách ứng tuyển  

(1) Nộp hồ sơ 

Nộp những giấy tờ ア và イ dưới đây đến trực tiếp tại Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người 

nước ngoài tỉnh Kochi hoặc gửi qua bưu điện. 

ア. Sơ yếu lí lịch (Sử dụng mẫu được bán trên thị trường) 

イ. Kinh nghiệm làm việc (điền rõ kinh nghiệm du học hoặc làm việc tại nước ngoài) 

(2) Thời hạn ứng tuyển 

Tới 17 giờ 15 phút thứ 6, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 

10  Hình thức thi tuyển và ngày thi 

    Hình thức thi tuyển: Xét hồ sơ và phỏng vấn (Kết quả xét hồ sơ sẽ được thông báo sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận 

hồ sơ) 

    Ngày phỏng vấn: thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi 

 
11  Ngày công bố kết quả 

    Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 


