
Gostaria de trabalhar na área de saúde e bem-estar?

O seu lugar é aqui!

Data: 10 de junho, das 12:00h às 16:30h (quarta-feira). [Inscrições até às 16:00h]

Local: Otsu Prince Hotel (Otsu-shi, Nionohama 4-7-7, tel. 077-521-1111)

Da estação JR Otsu: 15 min de ônibus (Oumi ou Keihan, em direção a Kogan).

Da estação JR Zeze: 20 min a pé

Palestra sobre Trabalho na Área de Saúde e Bem-estar 12:00h ～ 13:00h

Conheça o perfil do profissional desejado e prepare-se para o mercado de trabalho.

Tema: “O Perfil Profissional Desejado na Área de Saúde e Bem-estar”

Palestrante: Sr. Takahiro YAMAZAKI

Consultas Individuais com os Estabelecimentos de Saúde e Bem-estar 13:00h ～ 16

Obtenha informações e esclareça suas dúvidas sobre o tipo e forma de trabalho diretam

com os estabelecimentos de saúde e bem-estar.

A partir da segunda quinzena de maio, o nome dos estabelecimentos participantes est

disponíveis no site do Conselho de Bem-Estar Social de Shiga pelo seguinte ender

http://www.shigashakyo.jp/ (somente em japonês).

Consultas com os Profissionais da Área 13:00h ～ 16:30h

Profissionais da área estarão disponíveis para dar consultas sobre o trabalho, ambiente

trabalho, habilitações exigidas, locais de estudo, etc. Realizamos também consultas

interessados em realizar estágios na área.

Mini Apresentação dos Estabelecimentos de Saúde e Bem-Estar 13:30 ～

Apresentação da política e características dos estabelecimentos partipantes.

Mostra de Vídeo sobre o Trabalho na Área de Saúde e Bem-estar 16:00 ～

Conheça o ambiente de trabalho e os atrativos do trabalho na área de saúde e bem-estar

Consultas sobre Qualificação para o Trabalho 13:00h ～ 16:30h

Converse com o Consultor de Desenvolvimento Profissional para compreender as suas próp

habilidades e para se preparar para o mercado de trabalho.

Promoção: Conselho de Bem-estar Social do Governo da Província de Shiga; Centro de Treinamento

Recursos Humanos na Área de Saúde e Bem-estar; Conselho Nacional de Bem-estar Social; Centr

Recursos Humanos na Área de Saúde e Bem-estar Chuuo

Apoio: Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-estar (previsão)

Contamos com a presença de intérprete de português e espanhol

ENTRADA FRANCA
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