
 

 

 
Quando pensamos em nos mudar, pensamos primeiramente no emprego. 

 

Na cidade de Oda há uma pequena escala de empresas concentradas objetivando serem únicas 

nos campos de Frutos do mar processados, Vestuários e na área de Saúde e Bem-estar utilizando os 

recursos naturais local. Existem também as matérias primas subterrâneas bem peculiares que são: as 

pedras Zeolites, Bentonite e as areias Sílicas. 

A Agricultura, Silvicultura e Pesca é uma das maiores da província onde existem criadores de gados 

e os produtores que realizam a avicultura, o processo de engorda dos bois e a produção de Laticínios. 

 

Se estiver pensando em se mudar para Oda, não deixe de consultar os locais abaixo e se informar 

melhor sobre as vagas existentes. 
 
Para se consultar, se dirija com um intérprete de Japonês ou solicite o intérprete gratuíto do Centro 
Internacional Shimane – SIC para te atender via skype. Agende um horário pelo site no QR code:   
 
 
🔴 Hello Work Iwami Oda (agência pública de empregos)   

Aqui a pessoa pode se cadastrar e se informar das vagas existentes pela cidade. 
 
🔴 Conselho Regional de Promoção de Recrutamento de Recursos Humanos 
Local onde oferecem algumas atividades para segurar as mãos de obras da cidade, para saber mais 
entre em contato com a Câmara de Comércio Oda. 
 
 
 
🔴 Indicação de vagas pela Prefeitura de Oda 
A Prefeitura oferece o serviço gratuito de apresentar as vagas de empregos para quem 
deseja se mudar para a cidade. Faça o seu cadastro no setor de Planejamento Industrial 
no 2º andar ou envie um e-mail para (o-syoukou@city.lg.jp) caso consiga falar no idioma 
Japonês, se preferir, envie o e-mail em Português para (o-sosoumu02@city.lg.jp).  
 

 

Procura de emprego dentro da província de Shimane 
 

Job Café Shimane 
Aqui os jovens de até 45 anos podem se consultar sobre a sua carreira, assistir aos seminários sobre vagas 
de emprego, realizar testes de profissão e ter o suporte para a criação do currículo e etc. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURA DE EMPREGOS 
ODA SHIMANE 

Site 

Site 

🔴 Centro de Matsue 

3º andar do prédio Terusa Matsue 

🔴 Buranti Hamada 

Centro de apoio à indústria de Iwami (Iwami Purattonai) 

Empregos em 
geral na província 

de Shimane 


