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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số….......TB-HPJSC
Cần Thơ, ngày 24 tháng 05 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NHẬT BẢN
(Thời gian Thực tập & Làm việc 12 tháng)
Căn cứ vào nhu cầu thực tập của sinh viên, và nguyện vọng được học tập và trải nghiệm công
việc thực tế tại các tập đoàn công ty ở Nhật Bản, đồng thời tích lũy kiến thức, tài chính cho bản thân.
Căn cứ hợp tác giữa công ty Hải Phong và trường Đại học Cần Thơ
1. Đối tượng: Sinh viên ở tất cả các Chuyên ngành, trình độ từ Cao đẳng trở lên, có nguyện vọng mong
muốn thực tập và làm việc tại Nhật Bản với thời gian 12 tháng. Quá trình thực tập và làm việc được
hưởng lương và các chế độ giống như người Nhật Bản làm việc, và như những nhân viên chính thức.
2. Điều kiện: Sinh viên đảm bảo đầy đủ sức khỏe, có mong muốn nguyện vọng tham gia chương trình
thực tập trải nghiệm với thời gian là 12 tháng.
3. Nội dung chi tiết
Tên công ty

Công ty Điện tử Sanken

Thời gian

8h00-17h00

Địa chỉ

TP.Yamagata

Lương giờ

900Yen/giờ~182,000vnđ/giờ

Website

https://www.sanken-ele.co.jp/

Lương tháng 142,000Yen ~150,000Yen/tháng
Tương đương: 28,5~30tr vnd/thg

- Làm việc tại dây chuyền sản

Mô tả công việc

Trợ cấp

- Hỗ trợ 1Smartphone

xuất, lắp ráp và kiểm tra, đóng

- Trợ cấp toàn bộ học phí, lệ phí

gói hoàn thiện các linh kiện

đăng kí, thi tuyển...khi tham gia các

điện tử như: Tranzito, Diot,

chương trình học tập và thi tuyển

Điện trở, tụ điện, các linh kiện

ngoại ngữ tại Nhật Bản

bán dẫn nói chung…

Nữ: Tuổi 20-30 tuổi, ở tất cả các

- Hiện tại, công ty đang có nhiều
nhân viên người Việt Nam làm

Chuyên ngành, trình độ từ CĐ trở
Yêu cầu

lên, không yêu cầu tiếng Nhật đầu
vào, được đào tạo sau khi trúng

việc, thực tập.

tuyển tại trường, hoặc tại công ty
Hải Phong.
Ngày phỏng vấn

10/07/2019

Dự kiến xuất cảnh

01~02/2020

Số lượng

60 Sinh viên

4. Tổng toàn bộ chi phí từ khi trúng tuyển đến khi xuất cảnh bay sang Nhật Bản làm việc là:
1800$/Sinh viên. Chi tiết như sau:
- Lệ phí xuất cảnh: 1200$ với thời gian thực tập, làm việc tại Nhật Bản bao gồm: Visa, vé máy bay cả
đi và về, thủ tục hồ sơ, phỏng vấn, trúng tuyển…từ khi tham gia đến khi xuất cảnh bay sang Nhật Bản.
- Học phí, KTX, đồng phục, sách vở, đồ dùng, quần áo, chăn màn, chiếu, mền, điều hòa máy lạnh,
điện nước…từ khi trúng tuyển đến khi xuất cảnh: 600$
5. Các khoản hỗ trợ và tài trợ cho sinh viên sang thực tập trải nghiệm
- Sinh viên được hỗ trợ 1 điện thoại thông minh Smartphone khi nhập cảnh tại Nhật Bản
- Những sinh viên mong muốn học thêm tiếng Nhật ngoài giờ làm việc, đăng kí thi tuyển các kì thi
quốc tế tiếng Nhật được tổ chức tại Nhật thì sẽ được công ty hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham gia.
- Hỗ trợ phiên dịch (là người Việt Nam), hòa nhập văn hóa, công việc tại công ty tại Nhật
- Chi nhánh công ty Hải Phong tại Nhật Bản: Hỗ trợ, quản lý sinh viên thực tập làm việc tại Nhật Bản,
giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian thực tập.
- Được nhận lại bảo hiểm lương hưu sau khi hoàn thành 12 tháng làm việc, thực tập: ~30 triệu VNĐ/
01 Sinh viên, mức nhận lại có thể sẽ tăng cao hơn nếu thời gian làm việc là có làm thêm ngoài giờ
hoặc tăng ca, hoặc làm vào các ngày nghỉ, lễ…
6. Đăng kí và nộp hồ sơ
- Đăng kí trực tuyến: https://forms.gle/vm9NepCkqqN6tphQ7
- Fanpage: https://www.facebook.com/ctu.haiphong.japan/
- Tại Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV- Đại học Cần Thơ (Gần VP Đoàn Trường)
- Hỗ trợ tư vấn 24/7: 098 210 6036 (Zalo)

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

