
Empresa para pós-graduado ・ Intercâmbiopara utilização de recursos humanos estrangeiros

Para os estrangeiros que vivem em terras desconhecidas para trabalhar, as 
primeiras barreiras são a ¨língua¨ e a ¨diferença da cultura¨. Mesmo querendo 
realmente trabalhar, há muitas pessoas que ¨não entendem o idioma japonês¨ 
e ¨não entendem a empresa¨, assim elas podem não conseguir dar o primeiro 
passo, já que estarão com muitas duvidas. 
O objetivo deste curso é auxiliar os trabalhadores estrangeiros no 
desenvolvimento de suas carreiras, com o objetivo de aprender as habilidades 
básicas do idioma japonês e a comunicação comercial na área do trabalho. 

 3  de julho de 2021 (sábado) a partir das 9:00 até 12:00
10 de julho de 2021 (sábado) a partir das 9:00 até 12:00
17 de julho de 2021 (sábado) a partir das 9:00 até 12:00

Data e hora

Programação

（Regras do curso, e quem pode participaras as 3 etapas）

❶ Língua japonesa necessária para trabalhar
❷ Atitude necessária para trabalhar para em uma empresa japonesa
❸ Exame de admissão no Japão

Local

Público alvo

Capacidade

Nagahama Business Support Center 1F Future Room 
(no Sazanami town)

Estrangeiros residentes na cidade de Nagahama que desejam
trabalhar para uma empresa desta cidade.

10 pessoas
Para enfatizar a interação de todos e cada um, 
estaremos recrutando uma 
quantidade pequena de pessoas. Inscreva cedo antes 
que acabe as vagas

Organizador
Conselho de adequação de Emprego em Nagahama
http://nagahamashigoto.com
※Este projeto é planejado e operado pelo "Reiwa ano 3  Implantacao na regiao, o incentivo a negocios e servicos
  (Iniciativas para o desenvolvimento de recursos humanos)", adotado pelo Conselho de adequação de Emprego de Nagahama.

Entrada livre

7/3・7/10・7/177/3・7/10・7/17

Curso de formação para
trabalhar no Japão



FAX . 0749-53-2451TEL . 080-2514-4019

Sexo

Endereço

Nro de telefone

E-MAIL

〒

FAX

Inscrição / FAX: 0749-53-2451Inscrição / FAX: 0749-53-2451

NomeNome

Masculino  /   Feminino Idade

Conte-nos sobre sua
situação atual

□  Desempregado (empregado, mas está de licença)  □  Desempregado (está a procura de emprego)

□  Empregado (procurando uma oportunidade em outra empresa)

□  Empregado (disposto a iniciar um negócio)

□  Autônomo, proprietário, agricultor (procurando uma oportunidade de mudar de emprego)

□  Estudantes (estudantes de ensino médio, universitário)   □  Outros

Deseja uma oportunidade de emprego, mudar de 
emprego ou iniciar um negócio dentro de Nagahama? 

Sim   　・   　 Não

Informações
Sun Family Co., Ltd. Responsável: Kawasaki

Este é um projeto para apoiar o ¨trabalho¨ operado pelo 

Conselho de adequação de Emprego em Nagahama.

Realizamos seminários e eventos para as pessoas que quer 

trabalhar, ou iniciar um negócio no futuro, para empresas 

que procura pessoas para trabalhar e para quem deseja 

aprender e aprimorar suas habilidades.

workshop
Aprimore novas

perspectivas
e habilidades!

Um local para
reunir abertamente!

A oportunidade de
criar uma nova
indústria para
empresas!

AprenderAprender

ConhecerConhecer

Iniciativas para 
desenvolver recursos 
humanos que desejam 
trabalhar na cidade de 
Nagahama.

Iniciativas para 
aprimorar o apelo 
comercial e expandir 
os negócios.

Esforços para 
promover o emprego 
de recursos humanos 
que desejam trabalhar 
na cidade de 
Nagahama.

matching ProduzirProduzir
expansion

Palestrante

Kawasaki
Akira

57 anos dados pessoais

Biografia
1982 Formou no Brasil escola tecnico de contabilidade.
1982-1993 Foi vendedor de produtos para supermecados.
1994 Primera a vinda ao Japao.
1994-1998 Trabalhou na fabrica Hitachi ,na fabricao de geladerias.
1998-2021 E o periodo que atuo na empresa SUN-FAMILY nas funcoes de,
                  Entrevista e recrutamento de novos funcionarios.
                   Incentivar com motivacao e dinamismo
                  Tambem fui tradutor dos tecnicos da montadora NISSAN 
                   e TOYOTA em Sorocaba Brasil.

O que é Incentivo sobre atividade de emprego na região?


