CÔNG TY CPĐT THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG HẢI PHONG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 22 tháng 09 năm 2021

TB-HPJSC

Hiểu và nắm bắt được nhu cầu thực tập của sinh viên và nguyện vọng được học tập và trải nghiệm công
việc thực tế trong môi trường tiên tiến của các Tập đoàn, Công ty lớn tại Nhật Bản. Hải Phong JSC xin
giới thiệu đến các bạn chương trình Thực tập và làm việc tại Nhật Bản năm 2021.
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI NHẬT BẢN
(Thời gian Thực tập và làm việc 03 năm)
Nội dung chi tiết:
❖ CÔNG TY FUSO KOGYO – NGHIỆP ĐOÀN SENTA
Tên chương trình CHƯƠNG TRÌNH FUSO KOGYO – KIỂM TRA LINH KIỆN
Nội dung công
việc

•

Kiểm tra sản phẩm, sử dụng các dụng cụ đo cơ khí có độ chính xác
cao để đo và kiểm tra sản phẩm.

Số lượng

10 Nam/ 10 Nữ

Địa điểm

HIROSHIMA
Thời gian làm việc
Lương cơ bản

8 giờ/ ngày – 5 ngày/ tuần
+ Khoảng 163.310 yên/ tháng ~ 34tr Vnd/ tháng
Chưa tính tăng ca, chưa trừ phụ phí
+ Lương sau khấu trừ : 126.992 yên/ tháng ~ 26 tr Vnd /
tháng
-

Chế độ

Đãi ngộ

-

Yêu cầu
-

Đào tạo kỹ năng làm việc chuẩn công nghệ cao
trong thời gian thực tập và làm việc
Nhà ở đầy đủ tiện nghi, đóng thuế đóng bảo hiểm
đầy đủ.
Độ tuổi từ 19 – 30 tuổi
Sinh viên tất cả các chuyên ngành
Hòa đồng, tuân thủ đúng quy định của công ty.
Có khả năng học tiếng Nhật
Sinh viên Tốt nghiệp CĐ – ĐH tất cả các chuyên
ngành.
Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào. Được đào tạo
sau trúng tuyển.
Sinh viên biết tiếng Nhật là một lợi thế

•

Liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ: 0981.000.464/

•
•

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Văn phòng Công ty Hải Phong JSC – 3 miền
Trụ sở chính tại miền Bắc: Tầng 4, Tòa nhà Việt Hồng, Tòa nhà Việt Hồng, 19 Trần Thủ Độ,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Zalo ( Ms. Thi )

•

Hải Phong tại miền Trung: Tầng 2, Giảng đường A, Trường ĐH Nông Lâm Huế - 102 Phùng
Hưng, Thuận Thành, Tp. Huế
Hải Phong tại miền Nam: Khu II, Trường ĐH Cần Thơ - Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều,
Cần Thơ

•

Lộ trình ứng tuyển tham dự:
1.
2.
3.
4.

Test máu ( viêm gan B + HIV ), đăng kí, hoàn thiện hồ sơ:
Khám sức khỏe, đảm bảo chiều cao cân nặng và đủ sức khỏe làm việc tại Nhật.
Hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ cần thiết (theo form mẫu)
Bổ trợ kiến thức tiếng Nhật sau trúng tuyển: Học tại các trường liên kết đối với sinh
viên chưa tốt nghiệp

Nơi nhận:
-

Trường liên kết thực tập trải nghiệm

-

P. Đối ngoại Hải Phong JSC

-

P. Kinh doanh Hải Phong JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

QUYỀN LỢI CHUNG CỦA HẢI PHONG:
•

Nâng cao tay nghề và năng lực công việc thực tế.

•

Nâng cao năng lực tiếng Nhật (JLPT – N3 – N2 – N1)

•

Rèn luyện tác phong, kỷ luật và ý thức làm việc chuyên nghiệp mang tính chất Nhật Bản.

•

Chi phí xuất cảnh không quá 1200$/1 năm và 3600$/3 năm theo quy định (Công văn
1123 của bộ LĐTB&XH)

•

Đào tạo và thi tuyển tại 3 miền tùy chọn (Tại nhà/ Cần Thơ/ Hà Nội/ Huế,….)

•

Trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản. Tích lũy kinh nghiệm
làm việc.

•

Cơ hội tích lũy tài chính lớn 250 – 350 triệu (1 năm) và 600 – 800 triệu đồng (3 năm)

•

Dễ dàng chọn việc lương cao, phát triển nghề nghiệp sau khi về nước.

•

Hỗ trợ nhà ở, tiện nghi điều hòa, máy lạnh, phương tiện di chuyển,.....

•

Và nhiều quyền lợi khác,...

