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Ⅷ Lao động / Tiền thuế / Gửi tiền ra nước ngoài

Ⅷ-1 Việc làm

1. Khi tìm kiếm việc làm

Hello work
Ở Nhật Bản có các cơ quan gọi là Nơi giới thiệu việc làm ( hello work ). Cơ sở này là cơ quan

công cộng nên phục vụ miễn phí và phụ trách việc tư vấn và giới thiệu việc làm. Nếu người nước
ngoài có tư cách lưu trú làm việc tại Nhật thì có thể sử dụng cơ sở này cho mục đích tìm việc. Tại
trung tâm hỗ trợ kiếm việc làm dành cho người nước ngoài Osaka (ở Umeda) và Trung tâm hỗ trợ
kiếm việc làm cho nười nước ngoài (ở Sakai) có thông dịch tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Trung Quốc (phụ lục Ⅸ-4 )
URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
※Tiếng Anh chỉ dùng được ở Trung tâm Umeda

Các tạp chí và báo có thông tin tuyển người
Các tạp chí có đăng thông tin tuyển người. Trên các báo cũng đăng thông tin tìm người. Ngoài ra,

các báo, tạp chí, thông báo, internet có nhiều mục đăng thông tin tuyển người bằng tiếng nước ngoài.
Xin tham khảo.

2. Lưu học sinh tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Lưu học sinh sau khi tốt nghiệp muốn làm việc tại Nhật phải xin đổi tư cách, từ ‘’du học’’sang tư

cách làm việc. Tại trung tâm hỗ trợ việc làm dành cho người nước ngoài có hướng dẫn cho lưu học
sinh về tìm việc và tư vấn về tư cách lưu trú .
Trung tâm hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài (phụ lục Ⅸ-4)
URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

3. Tìm kiếm việc làm chuyên môn / kỹ thuật
Những người nước ngoài có tư cách lưu trú là kỹ thuật “nghiệp vụ quốc tế, tri thức nhân

văn”,“kỹ năng” tìm việc làm chuyên môn, kỹ thuật cũng có thể được dịch vụ của “Trung tâm hỗ trợ
việc làm dành cho người nước ngoài tại Osaka” như trên.
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