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ORIENTAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE TRABALHO
voltada para bolsistas / estrangeiros.

Estaremos realizando uma reunião explicativa conjunta de
empresas vol tada para bolsistas/estrangeiros.

8 de outubro de 2022 (SÁB)
14h00 a 16h00 (registro a partir de 13h30)

＊Como medida preventiva contra a propagação de doenças causadas pelo Coronavírus, o evento
poderá ser cancelado ou ter a forma de realização alterada. Os interessados deverão
rigorosamente fazer inscrição e confirmar as informações mais recentes através do homepage da
prefeitura de Kofu.

Miyako Arena
Kofu-shi Soogoo Shimin Kaikan Yamano
( Kofu-shi Aonuma 3 – 5 – 44)
Estrangeiros que têm previsão de se formar em março/2023 e cujo tipo de visto
permite trabalhar.
＊Bolsistas que pretendem trabalhar no Japão (1o ao 3o ano da faculdade) também podem participar.

Orientação livre

(cada empresa terá um estande,
onde a explicação será dada)

Empresas cujas sedes/filiais/escritórios
tenham a jurisdição pertencente ao
Hello Work Kofu

ENTRADA LIVRE PARTICIPAÇÃO GRATUITA NECESSÁRIO AGENDAMENTO
＊Despesas com transporte até o local do evento devem ser arcadas pelo participante. Use máscara descartável

(que não seja de tecido) ao entrar no local do evento. Tire a temperatura corporal e preencha formulário de
confirmação de condição de saúde no local de registro. Antes de comparecer ao local do evento, faça o cadastro
de busca de emprego no Hello Work e traga o cartão de registro.

Co-patrocínio

Informações

Hello Work Kofu, Sociedade Central das Pequenas e Médias Empresas da
Província de Yamanashi, Federação do Comércio e Indústria da Província
de Yamanashi, Câmara do Comércio de Kofu, Associação de Despachantes
Administrativos da Província de Yamanashi

Apoio

Governo da
Província de
Yamanashi

Divisão de Criação de Empregos, Escritório Geral de Indústria, Departamento de Indústria,
prefeitura do município de Kofu 〒400-8585 Yamanashi-ken Kofu-shi Marunouchi 1-18-1
Tel: 055 – 237 – 5736 Fax: 055 – 227 – 8065 ou acesse a página oficial do município de Kofu.
Δ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/rose/2019-ryuugakuseigoudoukigyousetumeikai.html

