
EMBASSY OF JAPAN 
VACANCY ANNOUNCEMENT 

 

 

The Embassy of Japan is recruiting qualified Cambodian national to fulfil a 

position in the Embassy as detailed below: 

  

Application deadline: 24 May (Friday) 

 

1. Main duties 

Support routine tasks of the Consular Section.    

 

2. Number of recruitment 

1 position 

 

3. Qualifications required 

(1) Cambodian national 

(2) Level 2 in Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or above, or an 

equivalent level in written and spoken Japanese and English. 

(3) Computer skills (Word, Excel, Internet etc.) 

 

4. Working Information 

(1) Place of work:  

No. 194, Moha Vithei Preah Norodom, Sangkat Tonle Bassac, Khan 

Chamkar Mon, Phnom Penh Capital. 

(2) Working hours:  

5 days a week, from Monday to Friday (excluding embassy’s holidays).  

08:00 – 17:15 (Afternoon break: 12:00 – 13:30). 

(3) Salary:  

Salary will be determined based on the standard salaries in Cambodia and 

will be paid in US dollar. 

 

5. How to apply 

Interested candidates must submit or send via postal services the following 

documents to the Embassy of Japan by 5:00 pm, 24 May (Friday):  

(1) Resume in English or Japanese (with photo attached). 

(2) A copy of identification card. 

(3) Copies of academic and career certification documents. 

(4) A copy of a certificate of proficiency awarded for passing the level N2 

JLPT or above. 



* Documents submitted will not be returned. 

 

6. Selection process 

(1) First screening: shortlisting process.  

(2) Second screening: interviews. (in the middle of June)  

  

(Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. The final result 

will be announced in the end of June). 

 

 

Contact details: 

Address:    No. 194, Moha Vithei Preah Norodom, Sangkat Tonle Bassac,  

Khan Chamkar Mon, Phnom Penh Capital. 

Telephone No.:    023-217161 ~ 4 

Contact persons:     Ms. Rinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  



ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
 

ដាំណឹងជប្ជើសជ ើសប៉ុគ្គលរិ 
 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជាប្តូវការជប្ជើសជរ ើសប៉ុគ្គលិរសញ្ជា តិខ្មែរខ្ែល
មានសម្តាភារជែើម្បបីជប្ម្ើការជៅស្ថា នទូតស្សបតាម្លរខម័ណ្ឌ ែូចខាងជប្កាម្៖  

ថ្ងៃផ៉ុតរាំណ្ត់ដារ់ពារយ៖ ២៤ ឧសភា  (ថ្ងៃស៉ុប្រ)  

១. ភាររិចចសនូល 
បាំជរញការងារប្បចាំថ្ងៃខាងខ្ផនររ៉ុងស ៉ុល 

២. ចាំនួនជបរខភារប្តូវជប្ជើសជរ ើស 
១ របូ  

៣. លរខមណ្ឌ ដារ់ពារយ 
 រ. ប្តវូមានសញ្ជា តិខ្មែរ 

ម. រប្មិ្តភាស្ថជប ៉ុនប្តឹម្ រប្មិ្តN2  ឬ មពស់ជាងជនះ (មានសម្តាភាររន៉ុងការនិយាយ  
     សរជសរភាស្ថជប ៉ុន និង ភាស្ថអង់ជគ្េសបានលអ) 

 គ្. ជាំនាញរាំរយូទ័រ (Word, Excel, Internet ជាជែើម្) 

៤. រ័ត៌មានទារ់ទងនឹងរខ្នេងជ្វើការ 
រ. រខ្នេងជ្វើការ៖ ជលម១៩៤ ម្ហាវងីិប្រះនជរាតតម្ សងាា ត់ទជនេបាស្ថរ់  
ម័ណ្ឌ ចាំការម្ន ភ្នាំជរញ 
ម. ជមា ងជ្វើការ៖ ៥ថ្ងៃរន៉ុងមួ្យសបាា ហ៍ (ថ្ងៃច័នទ ែល់ថ្ងៃស៉ុប្រ, ជលើរខ្លងថ្ងៃឈប់សប្មារ
តាម្ការរាំណ្ត់របស់ស្ថា នទូត) ជមា ង ៨:០០នាទី ែល់ ១៧:១៥នាទី  
(សាំរារថ្ងៃប្តង់ ១២:០០ ែល់ ១៣:៣០) 

 គ្. ប្បារ់ជបៀវតស៖ ផាល់ជូនជាប្បារ់ែ៉ុល្លេ រ   

៥. ខ្បបបទរន៉ុងការដារ់ពារយ 
 ជបរខជនខ្ែលមានចាំណាប់អារម្ែណ៍្ប្តូវដារ់ឯរស្ថរឬជផញើតាម្ថ្ប្បសណី្យ៌ស្សបតាម្ចាំណ្៉ុ ច
ខាងជប្កាម្ ប្តឹម្ជមា ង៥ល្លៃ ច ថ្ងៃទី២៤ ខ្មឧសភា (ថ្ងៃស៉ុប្រ) 
 រ. ប្បវតតិរបូសជងខបជាភាស្ថអង់ជគ្េស ឬជប ៉ុន (ជាមួ្យរបូងតបិទភាា ប់) 
 ម. ជសចរាីចម្េងអតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណសញ្ជា តិខ្មែរ 
 គ្. ជសចរាីចម្េងសញ្ជា បប្ត និងឯរស្ថរជផសងៗខ្ែលទារ់ទង 



 ឃ. ជសចរាីចម្េងសញ្ជា បប្តរប្មិ្តភាស្ថជប ៉ុន រប្មិ្តN2 ឬ មពស់ជាងជនះ  

- ឯរស្ថរខ្ែលបានដារ់ជូនស្ថា នទូត នឹងមិ្នប្តូវបានសងប្តលប់វញិជ ើយ។  

៦. ែាំជណ្ើ រការថ្នការជប្ជើសជរ ើស 
(១) ជលើរទី១៖ ការជប្ម្រះែាំបូង  

 (២) ជលើរទី២៖ ការសមាា សន៍ (ពារ់រណាា លខ្មមិ្ង៉ុនា)   

(ជបរខជនខ្ែលជាប់វគ្គជប្ម្រះែាំបូងនឹងប្តវូបានទារ់ទងជែើម្បជី្វើការសមាា សន៍បនត។  
លទធផលច៉ុងជប្កាយនឹងប្តវូបានជ្វើការប្បកាសជៅច៉ុងខ្មមិ្ង៉ុនា។) 

សាំរាប់រត៌មានបខ្នាម្៖ 
អាសយដាា ន៖ ជលម១៩៤ ម្ហាវងីិប្រះនជរាតតម្ សងាា ត់ទជនេបាស្ថរ់ ម័ណ្ឌ ចាំការម្ន ភ្នាំជរញ 
ទូរស័រទ៖ ០២៣ ២១៧១៦១ - ៤  (រញ្ជា  រនិជជើ) 
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