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上記受入条件を確認し、了承しました。

また業務を行う上で知り得た情報（個人情報含む）については、他に漏洩しないことを誓約します。

年　　　　　　　月　　　　　　　　日

住所

名前

持参するもの
Đồ dùng mang theo

普段着（パジャマ含む）、現金（日本円：初回給与支給までの間の生活費：30,000円程度）
Quần áo hàng ngày (bao gồm đồ ngủ), tiền mặt (tiền yên Nhật: sinh hoạt phí cho tháng đầu tiên đến khi nhận lương: khoảng 30,000 JPY)

936円/936 JPY

　　分単位　　　　　　　　15分単位　　　　　　30分単位　　　　　　　1時間単位
       Theo phút                               15 phút                              30 phút                                     1 tiếng

　　分単位　　　　　　　　15分単位　　　　　　30分単位　　　　　　　1時間単位
       Theo phút                               15 phút                              30 phút                                     1 tiếng

　　分単位　　　　　　　　15分単位　　　　　　30分単位　　　　　　　1時間単位
       Theo phút                               15 phút                              30 phút                                     1 tiếng

　　　あり　　　なし　　　　(ある場合の時給　1,136円/時間)

              Có             Không                (Nếu có              1136 JPY/giờ)

　　　あり　　　なし　　
             Có             Không

　　全加入
Tham gia toàn bộ

　　その他（海外旅行傷害保険)

    Khác (bảo hiểm tai nạn du lịch nước ngoài)

食事
Bữa ăn

　自炊（社員寮から徒歩５分程度にスーパーマーケット、コンビニエンスストアにて購入可能）
Tự nấu (có thể mua tại siêu thị, cửa hàng tiện ích cách KTX khoảng 5 phút đi bộ)

渡航費
Vé máy bay

全額個人負担。
Tự chi trả toàn bộ

支給物
Đồ dùng cung cấp

作業服　1式
Đồng phục làm việc 1 bộ

勤務時間

Thời gian làm việc

　8：45〜17：45（休憩１時間）
  8：45〜17：45 (Nghỉ giải lao 1 tiếng)

給料
Lương

※給料は現金支給とする。（最終月は支給日を考慮する）
   Lương được trả bằng tiền mặt (Chúng tôi đang cân nhắc ngày trả 

lương tháng cuối cùng)

社員寮
KTX nhân viên

約20,000円/月（戸建３LDK、３人部屋：水道光熱費込）
但し、水道光熱費が一人当たり6,000円を超えた場合、超過分は自己負担として給与より控除
20,000 JPY/tháng (Phòng 3LDK, cho 3 người: bao gồm điện  nước gas), 

Tuy nhiên, nếu phí điện, nước, gas vượt quá 6000 JPY/người thì phần vượt quá tự chi trả.

締日　末日                   翌月末支給日　翌月末日稼働日
Ngày chốt lương: ngày cuối tháng; ngày trả lương: ngày làm việc cuối 

cùng của tháng tiếp theo

主な仕事内容
Nội dung công việc 

chính

自動車部品（樹脂部品）の検査、測定の実習を行っていただきます。生産準備の流れを全て理解していただきます。
Thực hành kiểm tra và đo lường các bộ phận ô tô (bộ phận nhựa). Hiểu tất cả các công đoạn chuẩn bị cho sản xuất.

仕事内容
Nội dung công việc

自動車部品の測定（専用器具を使った測定）及び測定結果のまとめの業務
Đo lường các bộ phận ô tô (đo bằng dụng cụ chuyên dụng) và tổng hợp kết quả đo

自動車部品の生産準備に必要な書類作りの業務
Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc chuẩn bị sản xuất phụ tùng ô tô

自動車部品の生産準備に係わる製造工程の立会い業務
Giám sát quá trình sản xuất liên quan đến việc chuẩn bị sản xuất phụ tùng ô tô

自動車部品の打合せに関するアシスタント業務(書類作成、運搬）
Trợ lý trong cuộc họp về bộ phận ô tô (chuẩn bị tài liệu, vận chuyển)

専攻学部・学科
Khoa/Chuyên ngành

機械工学、自動制御工学
Cơ khí, điều khiển tự động

待遇
Đãi ngộ

時給
Lương 

theo giờ

時間外
勤務

Làm thêm

深夜
業務

Làm đêm

週　　２日 (　月　８日)

2 ngày/tuần (8 ngày/tháng)

アクセス
Di chuyển

来日時には、関西空港に出迎えに参ります。
Khi đến Nhật, chúng tôi sẽ đón ở sân bay Kansai

受入期間
Thời gian tiếp nhận

1期生   2020 年6月　〜　2020年9月        Đợt 1    6/2020〜9/2020

2期生　 2020 年9月 〜 　2020年12月            Đợt 2    9/2020〜12/2020

募集人数
Số lượng 

２期生：　6名/Đợt 2: 6 người

３期生：　6名/Đợt 3: 6 người

受入下限期間
Thời gian tiếp nhận

受入担当者名
Tên người tiếp nhận

総務部　総務課　乾　清治
Tổng vụ Inui Seji

企業住所
Địa chỉ

〒 567-0004 大阪府茨木市南耳原2丁目8番35号
 Thành phố Osaka, thị trấnTochigi, Minami-ohara 2-8-35

連絡先
Liên lạc

電話/Điện thoại：072-620-1131　FAX：072-620-1140

メールアドレス/Mail:　soume-bu@kawamura-kako.co.jp

ふりがな だいひょうとりしまりやくしゃちょう　かわむらやすのり

代表者名
Tên người đại diện

代表取締役社長 河村　泰典
Chủ tịch hội đồng quản trị Kawamura  Yasunori

ふりがな そうむぶそうむか　いぬいせいじ

インターンシップ受入条件書

ふりがな かわむらかこうかぶしきがいしゃ

企業名
Tên doanh nghiệp

河村化工株式会社
Công ty cổ phần Kawamura Kako


