
Xin hãy đăng kí qua e-mail, FAX,  
hoặc gọi điện thoại. Bạn cũng có thể 
đăng kí qua form đăng kí điện tử  
bằng cách quét mã QR bên cạnh. 
   

 

 

 

 
 
 

Đây là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp trong tỉnh  
dành cho du học sinh và người nước ngoài đang sinh sống trong  
và ngoài tỉnh quan tâm muốn tìm việc làm tại Tokushima. 
Xin mời đến tham gia ngày hội! 

Nhiều hoạt động khác nhau nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài gặp gỡ, giao lưu 
với các doanh nghiệp trong tỉnh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

❏ Đơn vị tổ chức: (Hiệp hội kết hợp lợi ích công cộng) Hội Đồng Phúc Lợi Người Lao Động Tỉnh Tokushima 
❏ Các đơn vị hỗ trợ: Cục Lao Động Tokushima, Hiệp Hội Các Nhà Quản Lý Tỉnh Tokushima, Liên Đoàn Phòng Thương Mại Công Nghiệp Tỉnh Tokushima, Liên Đoàn 

Các Hiệp Hội Thương Mại và Công Nghiệp Tỉnh Tokushima, Hội Trung Ương Đoàn Thể Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Tỉnh Tokushima, Hội Ái Hữu 
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ, Hội Ái Hữu Kinh Tế Tokushima, Hội Đồng Xúc Tiến Giao Lưu Du Học Sinh Khu Vực Tokushima, Hiệp Hội Giao Lưu 
Quốc Tế Tỉnh Tokushima, Hội Thư Ký – Hành Chính Tỉnh Tokushima, Hiệp Hội Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tokushima, Công Ty Báo Chí 
Tokushima, Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Đoàn Thể Tự Trị 

 
Hội Đồng Phúc Lợi Người Lao Động Tỉnh Tokushima 
Tokushima-shi, Shōwa-chō 3-35-1, Lau 2 tòa nhà Waku Pia Tokushima.  

Tel 088-625-8387 Fax 088-625-5113 http://www.tokushima-rofuku.net/ 
e-mail tokushima@rofuku.net（người phụ trách: Kanematsu, Yamato）  

(Furigana) 

Họ tên 
 

Quốc tịch Tư cách lưu trú 

  

Địa chỉ 
〒 

Tel 
 

Số năm sinh sống tại Nhật  năm    tháng e-Mail   

☐ Có nguyện vọng tham gia online (Hãy đánh dấu☑ nếu bạn có nguyện vọng) ※Trường hợp tham gia online (Zoom) bắt buộc phải 
đăng kí trước  

Sudachi-kun Hello Work sẽ cung cấp thông tin 
tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh. 
 

cần người nước ngoài tham gia  

（Hoạt động ủy thác tỉnh Tokushima năm 2022） hoạt động hỗ trợ việc làm dành cho người nước ngoài tại Tokushima 

Thông tin công việc 

Thời gian :
(bắt đầu tiếp nhận từ 1 giờ chiều) 

Địa điểm : Tổ chức kết hợp 

Trung Tâm Giao Lưu Đại Học Shikoku・Online qua Zoom 

Đối tượng : du học sinh người nước ngoài, thành viên của chương  
trình JET, người nước ngoài định cư trong tỉnh, người nước 

    ngoài có ý muốn làm việc tại doanh nghiệp trong tỉnh. 

とくしまえき 

こくどう１９２ごう 

こ
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tham gia miễn phí 

Dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, cao học năm cuối; thành viên của chương trình JET 
và người nước ngoài định cư trong tỉnh,ghé thăm các gian hàng của các doanh nghiệp tham 
gia hội chợ, điền phiếu đăng ký, dự phỏng vấn tuyển dụng. 
 

Phỏng vấn tuyển dụng 

Dành cho sinh viên cao đẳng, đại học,cao học không phải là năm cuối; thành viên của chương trình 
JET và người nước ngoài định cư trong tỉnh. 
Các doanh nghiệp sẽ thuyết minh về các ngành nghề liên quan. Không cần điền phiếu đăng ký. 
 
 

Giao lưu xí nghiệp 

Dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, cao học năm cuối ; thành viên của chương trình 
JET và người nước ngoài định cư trong tỉnh, Hội Thư Ký – Hành Chính tỉnh Tokushima sẽ cung 
cấp tư vấn về thủ tục giấy tờ cần thiết khi nhận việc. 
 

Tư vấn cá nhân 

hội chợ việc làm toàn cầu 

Hãy tra mã QR này để biết 
thông tin chi tiết về các 
doanh nghiệp tham gia và 
các thông tin khác 

≪Phiếu đăng kí≫ 

Xin thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Corona như đeo 
khẩu trang, đo thân nhiệt, khử trùng tay trước khi vào phòng. Nếu có 
dấu hiệu bất thường vào ngày hôm đó, vui lòng không đến hội trường.   
 

Thông tin được sử dụng để thực hiện các hoạt động thúc đẩy việc làm cho người lao động nước ngoài (bao gồm cả việc báo cáo cho các bên ủy quyền) 

 quyền 

アミコビル 


