Công ty TNHH MTV TMDV Chuyên Tâm

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH THÁNG 11-2019

Ngày 28 tháng 10 năm 2019

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
Nghiệp đoàn

Ngành nghề

Chăm sóc người già

Viện tiếp nhận

Kouseikai (10 Sv)
Hirayama (4 Sv )
Monbetsu ( 4 Sv)

Yêu cầu tay nghề

Theo vị trí tuyển dụng

Địa chỉ

Hakodate - Hokkaido

Hợp đồng

36 tháng

Lương

Thu nhập cầm tay: >133.538 yên ( chưa bao gồm làm thêm, sau khi đã trừ
tiền nhà, thuế, bảo hiểm…. chưa trừ tiền ăn )

Làm thêm

Có làm thêm

Chế độ khác

Năm đầu tiên có làm thêm , sang năm 2 sẽ có trực đêm

Trợ cấp tháng đầu
tiên

Lương sang năm thứ 2,3 sẽ tăng lên theo năng lực làm việc
Đào tạo tại Chi Nhánh Hoàng Long Đà Nẵng
Thông tin bổ sung
về đơn hàng

Nhiệm vụ của người hộ lý bao gồm:
- Chăm sóc sinh hoạt thường ngày của người bệnh, người già;
- Vận chuyển bệnh nhân; Vận chuyển các mẫu, kết quả xét nghiệm, các loại
đơn, phiếu; tiếp nhận thuốc;
- Làm vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế, vệ sinh dụng cụ vệ sinh, tiêu độc,
dọn dẹp;
- Mang trà, mang cơm và dọn khay cơm,...

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN
Số lượng

18 Nam/ Nữ ( ưu tiên nữ )

Độ tuổi

18 ~ 30

Hôn nhân

Không xác định

Chiều cao

Nam> 160 cm
Nữ > 150 cm

Cân nặng

Nam> 55kg
Nữ >45kg

Thị lực

Chấp nhận đeo kính

Tay thuận

Không quy định

Văn hóa

THPT

Sức khỏe

Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm

Điều kiện tuyển
chọn khác

- Có sức khỏe tốt. Yêu thích và nhiệt tình với công việc điều dưỡng. Coi người
già, người bệnh như người thân của mình.
- Ưu tiên những người biết tiếng Nhật. Nếu biết tiếng nhật rồi thì thời gian
xuất cảnh sẽ nhanh hơn.

III. KẾ HOẠCH TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NHẬP CẢNH
Nội dung thi tuyển

Toán, thể lực, Phỏng vấn qua Skype

Số lượng dự tuyển

18 Nam/nữ

Ngày chốt form

22/11/2019

Ngày khách sang

11/2019

Dự kiến nhập cảnh
Người kiểm soát

QUYND

LÃNH ĐẠO CÔNG TY PHÊ DUYỆT

Ngày tuyển chính
thức

25/11/2019

Hình thức tuyển

Trực tiếp

Người lập thông
báo

HOANT

