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HỌC BỔNG “TIẾP SỨC SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP” 

(Chương trình được phối hợp bởi Công ty Hải Phong- tập đoàn Murata Nhật Bản) 

 

Căn cứ vào nhu cầu thực tập của sinh viên, nguyện vọng được học tập và trải nghiệm công việc 

thực tế tại các tập đoàn, công ty tại Nhật Bản, đồng thời trải nghiệm, tích lũy kiến thức, tài chính để khởi 

nghiệp và giúp đỡ gia đình. 

Căn cứ hợp tác chính thức giữa công ty Hải Phong và Trường Đại học Cần Thơ. 

Căn cứ vào nguyên vọng được hỗ trợ sinh viên tại các Trường liên kết  của Công ty Hải Phong. 

1. Giới thiệu về học bổng 

- Học bổng “TIẾP SỨC SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP” là chương trình thực tập hưởng lương 

và Quỹ hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp của tập đoàn Murata Nhật Bản kết hợp với  công ty Hải 

Phong. 

- Mức lương thực tập cơ bản (8h/ngày, 5 ngày/tuần): ~32 triệu VNĐ/tháng/SV. 

Quỹ hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp: ~ 22 triệu VNĐ/tháng/SV. 

Tổng hỗ trợ Sinh viên nhận được: 54 triệu VNĐ/tháng/SV. 

- Thời gian thực tập tại tập đoàn Murata: 6 tháng. 

- Đối tượng ứng tuyển học bổng:  

 Sinh viên từ năm nhất đến năm cuối, tất cả cá chuyên ngành thuộc các Trường có hợp 

tác với Công ty Hải Phong. 

 Chăm chỉ, cầu tiến, đủ điều kiện sức khỏe làm việc nước ngoài, mong muốn được làm 

việc trong môi trường chuyên nghiệp. 

 Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng làm việc thực tế sẽ được tập đoàn 

đào tạo trong quá trình thực tập. 

- Số lượng học bổng: 30 suất 

- Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: hết ngày 5/9/2019 (có thể dừng nhận trước thời hạn nếu 

đủ hồ sơ, yêu cầu Sinh viên ứng tuyển ngay khi đọc được thông báo) 



2. Thông tin cơ bản về tập đoàn Nhật Bản 

Tên tập đoàn MURATA  Trụ sở chính Toyama 

Website https://www.murata.com/ja-jp/products?intcid5=com_xxx_xxx_cmn_nv_xxx 

Giới thiệu vê 

tập đoàn 

* Tập đoàn là một tên tuổi lâu đời, đã có lịch sử thành lập hơn 60 năm về chế tạo 

và lắp ráp các thiết bị điện tử. 

* Tập đoàn đang có gần 2000 nhân viên đang làm việc, trong đó tiếp nhận rất 

nhiều thực tập sinh và kỹ sư Việt Nam. 

* Hiện tại Tập đoàn đã có chi nhánh ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.  

 

Hỗ trợ của 

Tập đoàn 

* Hỗ trợ 100% chi phí xuất cảnh, đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. 

* Hỗ trợ 1 smartphone cho các bạn Sinh viên liên lạc với gia đình và học tập tiếng 

Nhật thuận tiện 

* Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật nâng cao trong thời gian thực tập để đạt trình độ tiếng 

Nhật N3,N2 và giới thiệu việc làm cho Sinh viên sau khi trở về Việt Nam. 

* Hỗ trợ miễn phí phương tiện đi lại và nhà cửa với đầy đủ tiện nghi. 

* Sinh viên được hưởng đầy đủ chế độ như người Nhật: Bảo hiểm, thuế, ngày 

nghỉ, trợ cấp khác… 

3. Cách thức ứng tuyển 

- Đăng kí online ngay để nhận hỗ trợ nộp hồ sơ: https://forms.gle/HSqcEX29VJH91Efv5 

- Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng tại trường Đại học Cần Thơ: Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và 

Khởi nghiệp Sinh viên (gần Văn phòng đoàn Trường, nhà học C1). 

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 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. 
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