聘工詳情表 (廠工類)BẢNG CÔ NG VIỆC (Nhà máy)發文日期(Ngày tháng)
工廠名稱 Tên nhà máy：__
編號

項

目 Hạng mục

1 需求國籍、數量及性別

業務 Nghiệp vụ:

___仲介公司 Công ty môi giới：
明
國籍 Quốc tịch:

細 Chi tiết

男性 nam

名， 女性 nữ

名(女性備用)。

Quốc tịch, số lượng và giới tính
2 工種要求 Yêu cầu công việc

普通勞工 LĐ phổ thông

名.技術工 LĐ kỹ thuật

不拘 Không yêu cầu. 大專上 Cao đẳng

3 學歷要求 Học lực

以上 Cấp 2

5 身高、體重、年齡範圍 Chiều cao, 女 Nữ

6 出國狀況 Kinh nghiệm nước ngoài

cm 以上

名，國中

身高 Cao:

cm 以上

親自挑工 Trực tiếp tuyển

不拘 Không yêu cầu

體重 Nặng:

kg 年齡範圍 Tuổi:

體重 Nặng:

曾經出國 Đã từng ra nước ngoài

7 預定挑工日期及赴台日期 Dự kiến
ngày tuyển và ngày nhập cảnh

未婚 Chưa kết hôn

身高 Cao:

男 Nam

cân nặng, tuổi

名，高中以上 Cấp 3

名

名。

已婚 Đã kết hôn

2 婚姻狀況 Tình trạng hôn nhân

名.體力工 LĐ thể lực

歲

kg 年齡範圍 Tuổi:

歲

不曾出國 Chưa từng ra nước ngoài

挑履歷 Tuyển qua form

預計挑工日期 Dự kiến

ngày tuyển:

勞工預計入境日期 Dự kiến ngày nhập cảnh:

早班 ca sáng：早上 từ

點到 đến

8 工廠主要產品(工作類別)Sản phẩm
工作內容說明 Nội dung công việc
9 工作時間 Thời gian làm việc

夜班 Ca đêm ：晚上 tối từ_
10 薪資結構：請詳填底薪 Cơ cấu
lương: Điền rõ lương cơ bản

底

點，午班 ca trưa：từ

點到 đến

點上班到隔天早上 đến sáng hôm sau

薪 Lương cơ bản：

點.
_

點

全勤獎金:Tiền thưởng chuyên cần
績效獎金 Tiền thưởng hiệu suất:

工作津貼 Trợ cấp :

加班費計算方式 Phương pháp tính 依台灣勞基法及工廠規定計算 Dựa theo luật lao động cơ bản Đài Loan và quy định
tiền tăng ca

của nhà máy
說

11 輪班方式說明 Ca làm việc
12 每月領薪日期 Ngày lĩnh lương

明 Chi tiết:
二班輪 2 ca

三班輪 3 ca

每月 mỗi tháng

其他方式 Khác

日 ngày

13 加班需求說明 Yêu cầu tăng ca
依照政府規定 Theo quy định của chính phủ Đài Loan

14 休假 Ngày nghỉ
15 伙食費 Tiền ăn

不扣 Không trừ

16 住宿費 Tiền ở

扣 Trừ

17 勞健保 BHLĐ

共計應扣 Tổng cộng: NT$

依照政府規定 Theo quy định của chính phủ Đài Loan
有 Có，每人 mỗi ngườiNT$

18 意外險 BH rủi ro

。

無 không。

19 所得稅 Thuế thu nhập

依照規定 Theo quy định của chính phủ Đài Loan

20 儲蓄存款 Tiền tiết kiệm

每月 mỗi thángNT$

21 工廠外勞人數 Số LĐ nước ngoài

泰國 Thái Lan
賓 Philipin

trong nhà máy

。
人

越南 Việt Nam 人

印尼 Inđô

人

22 相關技術技能要求 Yêu cầu kỹthuật
23 備註及特別注意事項

Chú ý

我完全了解並願意接受以上工作條件!Tôi đã đọc và hoàn toàn nhất trí với nội dung công việc trên!
勞工簽名 Lao động ký tên:

人

菲律

