
MYANMAR JOB FAIR TOKYO 
(2019 年 3月 3日（日）) 13：00～18：00 

 

日 本 企 業 で 働 く ビ ッ ク チ ャ ン ス を 掴 も う ！ 

ဂ်ပနလ္ပုင္နး္မ် းးတင ္အလပုလ္ပု္္ ကငုႏ္ိုကငုမ္င္မည္႔ အထ းအခတင္မည္႔အေရးၾ္ း ္က ုရယ ၾ္ရေအ င။္ 
 

ပကမုကေု္ ငး္မတနေ္  ပတာပြဲပ္ခငး္။ 
ေရတးခ်ယ္ႏိုကုင္ရနအ္မက်အးမ်ကမးေ  လုပ္ငန္းအမ်ကအးအဲ းမ် းပအစင္ပခင္း။ 
အလုပ္ရွင္မ် းႏွိုင္္႕ ရင္းရင္းႏိုွ းႏိုွ းလတး္လပ္ဲတ ေပပ ္ကုေ္တးေႏိုတးႏိုကငု္ေ  အခတင္မည္႔အေရး။ 
အလုပ္ရွင္မ် း၏ေပပ ၾ္ းခ်္မ္် း္ကု  န းေထ င္ေနရ ငမ္ညုး္ုာ ကခ်င္ င္မ် း္ကုလတး္လပ္ဲတ ေမးႏိုကုင္ 
ေ  အခတင္မည္႔အေရး။ 
 

ပကမုကေု္ ငး္မတနေ္  ္မုက  ုမ် းပအစငပ္ခငး္။ 
-ခတာပခ းမႈမရွက  း္မွး္ထ းေ   အခတင္မည္႔အေရးမ် းအးကုင္းရရွကႏိုကုင္မင္မည္႔္ုမကု မ် း။ 
-ပမန္မ လ မ်ကအးမ် း္ကုး္ယ္အလုပ္ခန္မည္႔ခ်င္ င္မည္႔လုပ္ငန္းမ် း။  
-အေးတ္႕အၾ္ံအမရွက  မ် းလင္းဲ န ယ မ် းမွအေပခခံမွဲ ပပ းေ ခ် ဲတ  င္ေပးမင္မည္႔္ုမကု မ် း။ 
 

 
ပမန္မ Job Fair မွ အလုပ္ရွ ရ ပခင္းမွ ရရွ ကႏို က ုင ္ေ   အခတင္ မည္႔အေရးမ် း။ 

ပမန ္မ Ｊｏｂ Ｆｉａｒးတင္ပအစင္္င္ႏို  ာ  မ် း္က ု အလုပ္ရရွ ကႏို က ုင ္ေအ င္အးး္ႏိုက ုင ္္ံ ု းေ ခ် ္ င ေထ ္္ပံ မည္႔မ ႈမ် း  
္ကု ပပအလုပ ္ေပးေနပအးယ္။ 
ဂ်ပန္းတင ္ အလုပ္ရ ွ ရ းတင္လုပ ္ငန္းမ် းဲ တ လ ေရ ္္ င္ မည္႔  Ｊｏｂ Ｆｉａｒ ကု္႕  တ းရန္လက ုအပ္ပအ င္။   
 ကု္႕ေ  ္ Ｊｏｂ Ｆｉａｒ္ကု္င္ႏို  ာရ ံ ု ပြင ္္႕အလုပ္္က ုအ္င္ေပပေခ် ေမ ဲတ ရႏိုက ုင ္မင္မညုး္ပအ ။ 
အထ း ပြင္္႕ဂ်ပန္လုပ ္ငန္းရ ွင ္မ် း င္အင္း ာ်မးးတင ္မင္ က ု ္႕ေမးးး္ င္္မင္ က ု္႕ ပပန ္ေပြ င္္႕ င္္အေးတးအေခ
ေခခမ် း 
လုကအပ္ခ်္္မ် း္က ုး္္္က တမ ္း  မ် းမ ွ  မေပပ ပပလွ်င ္အ္င္ေပပဲတ ေပြ္က ုႏို က ုင ္မင္မညုး္ပအ။  
ထကု္႕အပပင္ အင္း ာ်မးးတင ္ မကမ ကု္္မွေမးခ်င ္ င္မ် းရ ွ က ပပ  း  ေမး င္ မည္႔ ္မေမး င္ မည္႔ေးတေစေန င္မ် း္မေမးရာ င္ မည္႔  
အခ် ကန ္မ် းလင္းရွ ကပအ င္။ 
ထကုအခ္္အခာမ် း္မ ကမ ကးက ု ္႕းဥ းခ်င ္း္ ၏ေမးခ်င ္ေပပ ခ်င္ င္မ် း္အလုပ္ရွင ္မ် းႏို ွင ္္႕အင္း ာ်မး္က ုင ္ရ  
လကုအပ္ခ်္္မ် း္လုပ ္ငန္းရ ွင ္ႏို ွင ္ မည္႔အလုပ ္ေလွ် ္္  ၾ္ းအထင္အပမင္အမွ းမရွ ကရေအ င္   
ပမန ္မ Ｊ ｏ ｂ  Ｆ ｉ ａ ｒမွအေ းဲကး္္ င ေ္ င္ရ တ္္ ေပးေနပအ င္။ပမန္မ လ မ် က အ း Consultingး စန္ခ ံရ ွ ကေ  ေၾ္ င္ မည္႔ 
ပမန ္မ ု   ပြင္ မည္႔လတး္လပ္ဲ တ ေမးပမန္းအၾ္ံဥ ု္ေး င္းႏို က ုင ္ပအ င္။  
 
ၾ္ကအးင္ဲ ရင္း တင္း ပခင္း 

ေ ခ် ဲတ  ၾ္ကအးင္၍Entry-Form ပြင္မည္႔ေပးပအ။ 
ပမန္မ  Job Fair” ကု္႕လ ေရ ္္္င္ႏို ာမင္္႕  မ် း င္ ၾ္ကအးင္၍မပြဲ္မေန Entry-Form ပြင္္႕ရန္ လကုအပ ္
ပအ င္။ 
 
ယခငမ္လွ ေရ ္္္ ငႏ္ို ာပပ း  မ် း္ယခးုေခအ္မ္ွ လ ေရ ္္္ ငႏ္ို ာမင္္႕  မ် းလ ေရ ္ ္္ငႏ္ို ာမင္္႕   မင ္ မ္က ုEntry Form  
္ကမုပြဲမ္ေနပြင္မည္႔ရနလ္ကအုပပ္အ င။္ 
 
 



ပံုမွန္ပပအလုပ္ေနၾ္Job Fairမ် းႏိုွင္မည္႔ ပံုဲံမး ုာ လုပ္ငန္းးဲ္ခုပခင္းဲ အးတ္္  း္မွး္ထ းးေ  ထကုင္ခံုဲနဲ္အပပင္ လတး္လပ္ဲတ  
္င္ႏို ာႏိုကုင္ေ  ဲနဲ္ ၂မက် အးပြင္မည္႔ လုပ္ငန္းအ းလံုး္ကုေလမည္႔လ ႏိုကုင္ေအ င္ ္င္ႏို ာႏိုကငု္ေအ င္ ပပအလုပထ္ းေ   Job Fairပြဲ္ပအ င္။ 
 
ထကုမည္႔ပပင္္င္ႏို ာရန္ ၾ္ကအးင္၍ Entry-Form ပြင္မည္႔ထ းပအ္္Job Fair ေနမည္႔ ္စင္ခတင္္႕ေ္ င္း းတင္ Entry-Formပြင္မည္႔ထ းေ   
္င္ႏို ာရန္ နံပအး္္ကုေပပ ရံုပြင္္႕ မကမကးုက္႕၏ Entry-Form ဲ ရတ္္မ် း္ကု ထုး္ယ ႏိုကုင္ပအ င္။ 
Entry-Form ဲ ရတ္္အ း  း္ း္ ပပင္္င္လ ရန္ မလကုပအ။ 

 

▶ထုက္႕ေၾ္ င္မည္႔ၾ္ကအးင္၍ဲ ရင္း တင္းပပ း ္Job Fairပတာေနမည္႔းတင္ ေန္႕လင္ ၁၂းစစ မွ၁၂း၄၅ၾ္ းအေရ ္္လ ေရ ္္ေပးၾ္ပပ း 
ဂ်ပန္္ုမကု မ် းးတင္အလုပ္လပု္္ကုင္ရန္အထ းအခတင္္႕အေရးမ် း္ကုရယ ၾ္ရေအ င္။။ 
 
၁။Job Fair  ကု္႕လ ေရ ္္္င္ႏို ာမင္္႕   င္ေအ ္္ေြ ္ပပပအ E           ္ကု္လဲ္ႏိုွကပ္ပပ း ေြ င္ပြင္မည္႔ပအ။ 
 
၂။ Entry-Form  ပြင္မည္႔ပပ း  အ း ္င္ႏို ာရန္ နံပအး္္ကုေမးလ္ပြင္မည္႔ ပကုမည္႔ေပးပအမင္။ 
 
၃။မကမကဲကး္စင္ဲ  းပပ းေလွ် ္္ခ်ငေ္   ္ုမကု မ် းအးတ္္  မကမက၏ CV Form （履歴書）္ကု ေ ခ်  ပပင္္င္လ ပအ။ 
 

 
Job Fair ေနမည္႔းတင္စင္ခတင္မည္႔ေ္ ငး္ းတင္ မကမက၏ ္င္ႏို ာရန္ နံပအး္္ုကေပပ ပပ း Entry-Form ထုး္ယ ပအ။ 
 
Entry Form Link 
 

 
ပမန္မ  Job Fair  ုက္႕လ ေရ ္္္င္ႏို ာမင္္႕  မ် းအ း ခရ းဲ းရကး္ေထ ္္ပံ္႕ေပးပခင္း။ 

ပမန္မ  Job Fair  ုက္႕လ ေရ ္္္င္ႏို ာခ်ငေ္  ္လင္း္ခရ းဲ ရကး္ အခ္္အခာေၾ္ င္မည္႔ မလ ေရ ္္ႏိုကုင္ေ   
ဂ်ပန္ႏိုကငု္ငံးကု္်ကအပမကအ္႕ႏွိုင္မည္႔ေစး္တ ေ  ေ  မ် းမွ ပမန္မ ေ္် င္း  ေ္် င္း  းမ် း္အလုပ္ရွ ေန  မ် းအးတ္္ 
ခရ းဲ ရကး္ ေထ ္္ပံမည္႔ရန္ ဲ ဲဥထ္ းပအ င္။ 
ေအ ္္ပအအခ်္္မ် းႏွိုင္္႕အ္်ံအးစင္ေ    မ် း င္ ခရ းဲ ရကး္ေထ ္္ပံ္႕ေပးပခင္း ရရွကႏိုကုင္ပအ င္။ 
 
ထကအုခတင္မည္႔အေရး္က ုအရယ ပပ း ေ ခ် လ ေရ ္္္ ငႏ္ို ာြက္ု႕ြကးေ္ခခပအရေဲ။ 
 
ခရ းဲ ရကး္ေထ ္္ပံ္႕ရရွကႏိုကုင္  မ် း င္  
အေၾ္ င္းအရ  ၁။ ၂စ၁၉ခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္းမွ ၂စ၂စခုႏွိုဲ္ ၃လပကုင္းအးတင္း ဂ်ပန္ရွက း္ၠ ကုလ္္မ ဲး ႏိုွင္မည္႔ ပအရဂ းန္းမ် းးတင ္

 ေ္် င္းပင ပပ း္ံုးမင္မည္႔ ေ္် ငး္  းာ း 留学ビザ ာ း ရွက  ပြဲ္ရပအမင္။ 
 
အေၾ္ င္းအရ  ၂။ခရ းဲ ရကးေ္ထ ္္ပံ္႕ပခင္း င္ ယခုလ္္ရွကေနထကုင္ေနေ လကပ္ဲ ္ကုအေပခခံပပ း းတ္္ခ်္္ေပးမွ ပြဲ္ပအ င္။ 
                ဂ်ပနႏ္ိုကုင္င၏ံေ  အလကု္္ အရင္ ၾ္ကအးင ္Entry Form းင္  ဥ းေရ္ကု  း္မွး္ထ းပအ င္။ 
 

အေၾ္ င္းအရ  ၃။ ၂စ၁၉ခႏွုိုဲ္ ၁လပကုင္း ၁၅ရ္္ေနမည္႔အးတင္း Entry Form ဲ ရင္း တင္း  ပြဲ္ရပအမင္။ 
 

အေၾ္ င္းအရ  ၄။ Job Fairပတာေနမည္႔းတင္ စင္ခတင္္႕လ္္ခံခ်ကန္ ေန္႕လင္ ၁၂းစစ မွ၁၂း၄၅ၾ္ း အးတင္း လ ေရ ္္ င္မည္႔    လွ်င္   

ခရ းဲ ရကး္ေထ ္္ပံ္႕ေငတ္ကု ထုး္ယ ႏိုကုင္မွ ပြဲ္ပအ င္။ 

Entry Form Link 

https://service.sugumail.com/job/m/p/np/4830  

 

https://service.sugumail.com/job/m/p/np/4830


ခရ းဲ ရကး ္ေထ ္ပ္ံမည္႔ပခငး္ 

ေ  မ် း ေထ ္္ပံမည္႔
မည္႔မင္မည္႔ 
ခရ းဲ ရက
း္ 

ဂ်ပန္ႏိုကငု္ငံပမကအ္႕္ခရကုငမ္် း ဥ းေရ 

北海道・九州地方 
Hokaido ,Kyushuu 
ေ   

10000円 北海道(Hokaido)、福岡(Fukuoka)、 

佐賀(Saga)、長崎(Nagasaki)、 

熊本(Kumamoto)、大分(Ooita)、 

宮崎(Miyazaki)、鹿児島(Kagoshima)、 

沖縄(Okinawa) 

း္ၠ ကုလ္္မ ဲး ႏိုွင္မည္႔ ပအရဂ ပင အ္င္မည္႔(၂စ၁၉ခုႏွိုဲ္ ၃လပကုင္းမွ ္ 
၂စ၂စခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္း အးတငး္ ေ္် င္းပင  ပပ း္ံုးမင္မည္႔  ) 
 

္ုမကု မွ 
ေ  အလကု္္ 
ဥ းေရ္ကု  း္မွး္ 
ထ း ပအ င္။ 
ထကုမည္႔ေၾ္ င္မည္႔ 
လွ်င္ပမန္ဲတ 
 ေြ င္းငြ္ကုမည္႔
မည္႔းကု္္းတန္းပအရေဲ။ 

東北地方 
Tokoku ေ   

3000円 青森(Aomori)、岩手(Iwate)、 

宮城(Miyagi)、秋田(Akita)、 

山形(Yamagata)、福島(Fukushima) 

း္ၠ ကုလ္္မ ဲး ႏိုွင္မည္႔ ပအရဂ ပင အ္င္မည္႔(၂စ၁၉ခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္းမွ 
္၂စ၂စခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္းအးတငး္ ေ္် င္းပင  ပပ း္ံုးမင္မည္႔  ) 
 

္ုမကု မွ 
ေ  အလကု္္ 
ဥ းေရ္ကု  း္မွး္ 
ထ း ပအ င္။ 
ထကုမည္႔ေၾ္ င္မည္႔ 
လွ်င္ပမန္ဲတ 
 ေြ င္းငြ္ကုမည္႔
မည္႔းကု္္းတန္းပအရေဲ။ 

中部地方 
Chubu ေ   

4000円 静岡（Shizuoka）、新潟(Niigata)、富山(Toyama)、 

石川(Ishikawa)、福井(Fukui)、 

山梨(Yamanashi)、長野(Nagano) 

岐阜(Gifu)、愛知(Aichi)、三重(Mie) 

း္ၠ ကုလ္္မ ဲး ႏိုွင္မည္႔ ပအရဂ ပင အ္င္မည္႔(၂စ၁၉ခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္းမွ 
္၂စ၂စခႏွုိုဲ္ ၃လပကုင္းအးတငး္ ေ္် င္းပင  ပပ း္ံုးမင္မည္႔  ) 
 

္ုမကု မွ 
ေ  အလကု္္ 
ဥ းေရ္ကု  း္မွး္ 
ထ း ပအ င္။ 
ထကုမည္႔ေၾ္ င္မည္႔ 
လွ်င္ပမန္ဲတ 
 ေြ င္းငြ္ကုမည္႔
မည္႔းကု္္းတန္းပအရေဲ။ 

関西地方・中国・

四国 

地方 
Kansai,Chugoku,S
hikoku 
ေ   

7000円 滋賀(Shiga)、京都(Kyoto)、大阪(Osaka)、 

兵庫(Hyogo)、奈良(Nara)、和歌山(Wakayama)、鳥取(Tottori)、

島根(Shimane)、岡山(Okayama)、広島(Hiroshima)、 

山口(Yamaguchi)、徳島(Tokushima)、 

香川(Kagawa)、愛媛(Ehime)、高知(Kouchi) 

း္ၠ ကုလ္္မ ဲး ႏိုွင္မည္႔ပအရဂ ပင အ္င္မည္႔(၂စ၁၉ခုႏွိုဲ္၃လပကုင္းမွ္၂စ၂စ
၂စခုႏွိုဲ္၃လပကုင္းအးတငး္ ေ္် င္းပင  ပပ း္ံုးမင္မည္႔  ) 
 

ပထမ္ံုးEntry Form 
းင္   ၇ေယ ္္ 

 

ခရ းဲ ရကး္ေထ ္္ပံ္႕ရရွက  မ် း္ုက ေမးလ္ပြင္္႕အေၾ္ င္းၾ္ းမင္ ပြဲ္ပအ င္.။ 
ခရ းဲ ရကး္ေထ ္္ပံ္႕ရရွက  မ် း ပတာေနမည္႔းတင္ ပပန္ခအန းအခ်ကန္းတင္စင္ေပအ္္ရွက စန္ထမ္း္ကု အေၾ္ င္းၾ္ းပပ း ခရ းဲ ရကး္ထုး္ယ ႏိုကုင္ပအ င္။ 
ခရ းဲ ရကး္ထုး္ယ ခ်ကန္းတင္ ္ကုယ္ပကုင္းံ္ကပ္းံုးထုရန္လုကအပ္ပအ င္။ထကု္႕ေၾ္ င္မည္႔ မကမက၏္ကုယ္ပကုင္းံ္ကပ္းံုး္ကုယ လ ရမင္ 
ပြဲ္ပအ င္။ 



အဲ အဲဥ္။ 

ပမနမ္ လ မ်ကအးမ် းအးတ္  ္Pre-seminar(ၾ္ကအးငရ္ငွး္လငး္ေပပ ၾ္ းပခငး္) ႏိုငွ္မည္႔ လပုင္နး္မ် း မ ွမကး္္ ္္ဲ ္ းေပပ ၾ္ းပခငး္။ 
၁၃းစစ မ ွ၁၄းစစ 

ပမန္မ လ မ်ကအးမ် းအးတ္္ Job Fair ပံုဲံႏွိုင္မည္႔းပခ းအေရးၾ္ းေ  အေၾ္ င္းအရ မ် း္ကုၾ္ကအးင္ ရွင္းလင္းေပပ ၾ္ းပအမင္။ 
ထကု္႕ေန ္္ ္ုမကု လုပ္ငန္း းဲ္ခုခ်င္းမွ မကး္္္္ဲ္ းေပပ ၾ္ းပအမင္။ 
 
“ းမ္းွထ္ းေ   ထကငုခ္ံုဲနဲ”္ ပြင္မည္႔ အလပုခ္န္မည္႔မင္မည္႔ း စနခ္မံ် းႏွိုင္္႕Communication Time။ 
၁၄းစစ မွ ၁၅းစစ 

Job Fair ကု္႕ လ ေရ ္္္င္ႏို ာ  မ် း င္ း္မွး္ထ းေ  အုပ္ဲုပံုဲံဲနဲ္ပြင္မည္႔လုပ္ငန္းအ  း  းႏိုွင္မည္႔ပမန္မ ႏိုွင္္႕္ကုင္ေ   
အေၾ္ င္းအရ မ် း္ကုရင္းႏိုွ းဲတ ေ္တးေႏိုတးမွ ပြဲ္ပအးယ္။ 
 
“လတးလ္ပ္ဲ တ ေမးပမနး္ႏိုကငုေ္   ပံုဲ”ံပြင္မည္႔ ္မုက  ုမ် းႏွိုင္မည္႔္ေးတ္႕္ံုေမးပမနး္ေပပ ၾ္ းပခငး္။ 
၁၅းစစ မ ွ၁၈းစစ 

Job Fair ကု္႕ လ ေရ ္္္င္ႏို ာ  မ် း င္လတး္လပ္ဲတ လုပ္ငန္းအ  း  း ကုမည္႔ တ းပပ း ကခ်င္္ေမးပမန္းခ်င္ င္မ် း္ကုေမးပမန္းႏိုကုင္ပအ င္။ 
 
 
ေနရ ္ေနမည္႔ရ္္ႏိုွင ္ မည္႔ အခ်ကန ္။ 

ေန္႕ရ္္္အခ် ကန ္ ။  

၂စ၁၉ခႏွုိုဲ္ မး္လ ၃ရ္္ေနမည္႔  (းနဂၤေႏိုတေနမည္႔)  ၁၃းစစ မ ွ၁၈းစစ ထက ။ 
※ Job Fair  က ု ္႕လ ေရ ္္ ၾ္မင္ မည္႔  ပမန ္မ လ မ် က အ းမ ် း င္  ထက ုေန မည္႔  ေန္႕လင္  ၁၂းစစမ ွ  ၁၂း၄၅  ၾ္ းအေရ ္္ 
လ ေပးၾ္ပအရန ္ ။  
 
ေနရ ။ 

北とぴあ  13 階  飛鳥ホール  〒114-8503 東京都北区王子  1-11 -1 

Hokutopia 13th Floor Asuka Hall 1 -11-1 Ooji Kitaku Tokyo 

ပအစင ္္င ္ႏို  ာႏို က ုင ္ေ    မ် း။  

ဂ်ပန္ႏိုကငု္ငံးတင္ေနထကုငေ္နပပ း ၂စ၁၉ခုႏွိုဲ္္၂စ၂စခုႏွိုဲ္ းကုမည္႔းတင္ ေ္် င္းပင ပပ း္ံုးမင္မည္႔ပင  င္ပမန္မ လ မ်ကအးမ် း 
(ပအရဂ ္မ ဲး ႏွိုင္မည္႔း္ၠ ကုလ္္ေ္ လကပ္္အ ္္ေမတးစမ္းေ္် င္းႏိုွင္မည္႔ဂ်ပန္ု   ေ္် င္းမ် း)္၂စ၁၈ခႏွုိုဲ္ဂ်ပန္ႏိုကုငင္ံးတင္ ေ္် င္
င္းပင ပပ း္ံုးထ းပပ းအလုပ္ရွ ေန  မ် း္အလုပ္ေပပ င္းခ်င္  မ် း္ပမန္မ ႏွိုင္မည္႔္္္ဲ္္ေ  လုပ္ငန္းမ် းးတင္ 
အလုပ္လုပ္္ကုင္ခ်င္  မ် း။ 
※ ပအစင ္္င္ႏို  ာခ င္  အခမာ မည္႔ ပြဲ ္ပ အ င္။  
 

Hosted by    : 株式会社アルバイトタイムス、Mirac Co. ,Ltd. 

Cooperation  : ミャンマー人材育成支援産学官連携ぷらっとフォーム 会員企業・大学 

Sponsored by : Pending (Last result: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR ) 

MASBO-Myanmar Active Students & Businesspeople Organization  

 
 
 
 



လမ္းင န္။ 

လကပ္ဲ  ။ 

〒114-8503 東京都北区王子  1-11 -1 

1-11-1 Ooji Kitaku Tokyo 

ေနရ ။ 

北とぴあ 13 階 飛鳥ホール 

Hokutopia 13th Floor Asuka Hall 

 

ရထ းလမး္င န။္ 

JR 京浜東北線王子駅口徒歩 2分、 
地下鉄南北線王子駅 5番出口直結 

JR Keihintohoku Line Ooji Station North Exit walk 2mins 

Nanboku Line(Subway )Ooji Station Exit 5 walk 5mins 

 

 

 

္္္ တယ္ရန္။ 

ေမးခ်င္ င္မ် း္အေ းဲကး ္ကလကု င္မ် းရွကပအ္ လတး္လပ္ဲတ ေမးပမန္းႏိုကငု္ပအ င္။ 
ပမန္မ လ မ်ကအးစန္ထမ္းရွကပပ း္ ပမန္မ လကုအေ းဲကး္ရွင္းလင္းေပပ ၾ္ းေပးမင္ပြဲ္ေ  ေၾ္ င္မည္႔ပမန္မ ု   ပြင္မည္႔ 
လတး္လပ္ဲတ ေမးပမန္းႏိုကုင္ပအ င။္ 
 

株式会社アルバイトタイムス(Arbeit-Times Co., Ltd) 

外国人採用支援 コンサルタント：カイ ジィン チョー  

International adoption Department  consultant： ခကုင္းင္ေ္် ္ 
 

Tel：03-3254-2503 Email：ryugakusei@atimes.co.jp 

 

ပအစင္မင္ မည္႔လုပ္ငန္းမ် း။ 

လ ေရ ္္္င္ႏို  ာရန ္Entry-Form ပြင္္႕ထ းေ  ပမန ္မ လ မ ် က အ းမ ် းအ းေမးလ္ ပြင ္ မည္႔  ၂စ၁၉ေြေြ ္စ အရ  လ  လ္န္းပ က ုင ္ း   
ေလ ္္းတင ္  အေၾ္ င ္ း ၾ္ းေပးပ အမင္။ 
 

mailto:ryugakusei@atimes.co.jp

