
ก ำหนดกำรจดังำน: วนัที ่4 และ 5 เดอืนกมุภำพนัธ ์พ.ศ. 

วธิกีำร: ออนไลน ์(Zoom Webinar)

เขำ้สูร่ะบบทีน่ี่

ด ำเนินกำรบรหิำรโดย

ไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรรว่มงำน
*ส ำหรบัสมัมนำอธบิำยระบบคร ัง้นี ้จะมกีำรแปล
เป็นภำษำของท่ำนดว้ย

งำนอธบิำยระบบทกัษะเฉพำะทำงแ

ขอ้ดขีองกำรรว่มงำนนดัพบแรงงำน

ทา่นสามารถเขา้ฟังการบรรยายเร ือ่งการหางานคร ัง้นีไ้ด ้ โดยไม่
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ย่างใด* เน่ืองจากการบรรยายนีจ้ดัโดย
ส านักงานก ากบัดแูลคนเขา้เมอืง
ทา่นจงึไม่ตอ้งเสยีคา่ลงทะเบยีนและคา่เขา้รว่มในทกุโปรแกรม
*ทัง้นี้ ทา่นตอ้งรบัผดิชอบคา่สือ่สารอนิเตอรเ์น็ตเอง

สมัมนาอธบิายระบบการท างานดว้ยทกัษะเฉพาะทาง
คร ัง้นีจ้ะจดัขึน้ในวนัที่ 4 และ 5 เดอืนกมุภาพนัธ ์ โดย
ในชว่งถาม-ตอบ จะเปิดโอกาสใหท้า่นไดถ้ามค าถาม
ตา่งๆ เป็นภาษาญีปุ่่ นดว้ย

http://info-
tokuteiginou.com/international/thai.html
หลงัจากไดร้บัเร ือ่งเขา้สูร่ะบบแลว้ ทางเราจะสง่รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ลงิค ์URL 
ส าหรบัเขา้รว่ม และขอ้มูลอืน่ใหท้างอเีมล

ชว่งเวลำ: 11.00 น. ถงึ 19.00 น. (เวลำทอ้งถิน่ของประเทศญีปุ่่น)

สำขำทกัษะเฉพำะทำงเป้ำหมำย

งานดแูล
บรบิาล

การจดัการความสะอาด
อาคาร

อุตสาหกรรมชิน้สว่น เครือ่งจกัร และเครือ่งมอื, เคร ือ่งจกัรในโรงงาน, ไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนิกส ์และขอ้มูล

การกอ่สรา้ง
อุตสาหกรรมการตอ่เรอืและ

เครือ่งจกัรเรอื

อุตสาหกรรมการบนิ อุตสาหกรรม
โรงแรม

การซอ่มและดแูลรกัษา
รถยนต ์

อุตสาหกรรมบรกิารดา้นอาหารการเกษตร การท าประมงและเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า การผลติอาหารและเครือ่งดืม่

ส ำหรบัชำวตำ่งชำตทิีต่อ้งกำรท ำงำน
ในประเทศญีปุ่่น

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการท างานดว้ยทกัษะเฉพาะทาง

ด ำเนินกำรบรหิำรโดย: ประเทศญีปุ่่น ใหบ้รกิำรโดย

งานอธิบายระบบทกัษะเฉพาะทางและแนะน าบริษทั



For foreign nationals 
considering working in Japan

Government of Japan

Organized by

Briefing Session for SSW System and Company Information

For the Specified Skilled Worker System

Date: February 4 and 5, 2023

Location: Online via Zoom webinar

Details and entry
Click here for inquiries.

FREE to join
*The session will be translated into your language Briefing on the Specified Skilled Worker System

Benefits of participating in the job fair

Participation in the job fair is free*. This job fair is 
sponsored by the Immigration Services Agency of Japan, so 
there is no registration fee or participation fee for any of 
the programs offered.
*Internet communication costs are at your own expense.

On February 4 and 5, we will hold an information 
session on the Specified Skilled Worker System. You 
can ask questions in Japanese during the Q&A session.

http://info-tokuteiginou.com/international/english.html

After receiving your entry, details such as participation URLs will be 
sent by e-mail

Time: 11:00–19:00 (Japan time)

Specified industrial fields

Presented by

Nursing Care Building Cleaning Management

Machine Parts and Tooling/ Industrial Machinery/
Electric, Electronics and Information Industries

Construction Industry
Shipbuilding and Ship 
Machinery Industries

Automobile Repair and Maintenance Aviation Industry

Accommodation 
Industry

AgricultureFishery and Aquaculture Manufacture of Food and Beverages Food Service Industry


