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Giới thiệu về 
Công Ty

• Công Ty nằm tại tỉnh Gifu thuộc 
Miền Trung Nhật Bản.

• Được thành lập từ năm 1985.

• Dịch vụ kinh doanh lưu trú 
khách sạn nghỉ dưỡng tương 
đương 4 sao.

• Số lượng nhân viên khoản 50 ~ 
60 người bao gồm nhân viên 
chính thức và bán thời gian.
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Khái quát về tỉnh Gifu
Gifu có khí hậu 4 mùa trong năm.
Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng tám, vào khoảng 26,9 °C và thấp nhất vào
tháng 1, vào khoảng 2 °C.
Là khu vực có nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng.
Đặc biệt là ngôi làng cổ Shirakawa Go.
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CÔNG VIỆC TẠI 
CÔNG TY

• Buồng phòng khách sạn.

• Set up các vật dụng trong buồng
phòng.

• Làm sạch không gian trong khuôn
viên khách sạn
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Chế độ lương

Lương cơ bản khoản 159,466 yên/ tháng (tương đương khoản từ 32 triệu/ 
tháng chưa tính tăng ca)

Các khoản khấu trừ bảo hiểm, tiền nhà,… theo hợp đồng

Lương sau khi khấu trừ khoản 120,000 yên/ tháng ( tương đương khoản
24 ~ 25 triệu/ tháng)

Tăng ca trung bình khoản 10 ~15 tiếng/tháng nếu có và việc tăng ca phụ
thuộc vào thời điểm, tình hình kinh doanh của Cty.
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Ký túc xá

• Được trang bị phòng đẹp.
• Đầy đủ tiện nghi.
• Gần Cty di chuyển đi lại tiện
lợi.

• Gần siêu thị sinh hoạt tiện lợi
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Điều kiện tuyển dụng

• Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp Khoa
Quản trị khách sạn, Ngành Quản trị khách sạn
và các ứng viên có nhu cầu làm trong ngành
khách sạn.

• Tính cách nhanh nhẹn hoạt bát và đặt biệt là
có tính tỉ mỉ sạch sẽ.

• Ứng viên có khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.

• Không lấy ứng viên hút thuốc và có hình xăm.

Ưu điểm đơn hàng
• Làm trong môi trường sạch sẽ, không tiếng 

ồn.
• Được giao tiếp tiếng Nhật nhiều.
• Có cơ hội được gia hạn khi hết HĐ 3 năm.
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Một số hoạt động của Công Ty


