සනොමිසල් ජොනසේ රැකියා අලව්ථා

වාත්තු සවේවිකා ( Caregever) (කාන්තා)
ඔබත් ඳශත වශන් සුදුසුකම් වපුරා ඇත්නම් ජඳානයේ ඉශත රැකියා වශා යම් වමඟ

www.slbfe.lk යලබ්

අඩවියේ ඳ කර ඇති අයඳුම්ඳත්රුය වම්පූර්ණ කර ඳශත වශන් වශතිකඳත් ශා ලිපියේඛණද ඇතුත්ල
2020.06.30ලන දිනට සෙර ්රී්් ංකා විසේ සවේ ලා නියුක්ති කාර්යාංසේ අසවිකරණ ශා බඳලාගැනීම්
(වාමාන්යර) අංසේ ෙශත දැක්සලන විේයුෙත් තැෙෑ සලත සයොමු කරන්න.
(වැ.යු.මින් සෙර ජොනය වඳශා වීවා අයදුම්කර ප්රෑතික්සේෙ වී ඇති අයඳුම්කරුලන් සම් වඳශා අයඳුම් කිරීසමන් ලකින්න)

අල්ය මූලික සුදුසුකම්
- ජඳන් භාා ප්රිවීණතා විභාගයයන්JLPT
( යශෝ NAT) N4 වමත් වීම යශෝ ඊට ඉශෂ සුදුසුකම්.
- රීරයේ Tatoo යනොතිබිය යුතුය.
- ලයව අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- අ.යඳො.ව(උ.යඳෂ) විභාගය වශා යඳනී සිටිය යුතුය.
- උව 150cm යශෝ ඊට ලැඩිවිය යුතුය
- දෘ්ඨි ආබාධ යනොතිබිය යුතුය.(දෘ්ඨි අගය 0.7 ට ලඩා ලැඩි ශා ්රී ංකා දෘ්ඨි අගය 6/9 ලඩා ලැඩි)
- බර 40Kg යශෝ ඊට ලැඩිවිය යුතුය.






වම්පූර්ණ කරන ද අයඳුම්ෙත්ර ය (අයඳුම්ෙත්රයය
www.slbfe.lk සලබ් අඩවිසේ ෙකර ඇත)
JLPT N4 යශෝ NAT N4 වමත් වශතිකය
ොවැල් ශැරයාසම් වශතිකය
අ.සෙො.ව (උ.සෙෂ) ප්රඊතිඵ වශතිකය
ජාතික ශැදුනුම්ෙත යන සල්ඛණද වහිතල ෙශත විේයු ත් තැෙෑ සලත සයොමු කරන්න.

(අයඳුම්ෙත්රෙය
සයොමු කරන විට “ජෙන් භාා ප්ර විණතාN4 වමත් වාත්තු යවේ විකා රැකියා අලව් ථා වශා “ යන්න
ඳැශැදිලිල වශන් කරන්න.)
අයඳුම්ෙත්රව සයොමු කෂ යුතු විේයුස්ො ත් තැෙැල් ලිපිනයන් mgr_mkt@slbfe.lk
ao2_mkt@slbfe.lk
off2_mkt@slbfe.lk
ලැඩි විව් තර වඳශා 0112789367 අමතන්න
බඳලා ගැනීම ් රී්ා ංකා විසේ සවේ ලා නියුක්ති කාර්යාංසයන් ෙමණි .

වභාඳති - ්රීල ංකා වියේ යවේලා නියුක්ති කාර්යාංය
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APPLICATION FOR TECHNICAL INTERNS – JAPAN
JOB CATERGARY : …………………………………………

Colour Photo
(white background)

3X4 CM

Personal Details

Full Name

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Name with Initials

: …………………………………………………………………………………………………………………….

NIC No

: ………………………………………………………….

Date of Birth

:

Gender

: Male

Female

Blood Group

:

Weight (Kg):

Civil Status

: ………………………………………

Passport No

: ………………………………………………………….

Contact Details

Mobile

Postal Address

: …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

District

: …………………………………

Age (To date 30 th June 2020) Year

Month

Date

Years

Months

Days

Height (cm):
Religion: …………………………………….....

Residence

Email: ………………………………………………………...

Educational Qualifications (Please tick)
Up to A/L

Passed A/L

Japanese Language Proficiency (N5 or Above)
Institute

Qualification
N5

N4

N3

N2

Qualified Yea r
Above

Following

Completed

(Please tick)

(Please tick)

Work Experience
Name of the Company

Have you applied visa in Japan Before? Yes

Designation

Duration

Country

No

I declare that the above details are true and correct to the best of my knowledge.
Date - …….……/……………/……….

Signature - ………………………….
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