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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 08 tháng 06 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 VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
(Thời gian Thực tập và làm việc 03 năm)
Nội dung chi tiết:
1. TẬP ĐOÀN DERIKA FUZU KABUSHIKIGAISHA (DELICA FOODS)
Delica Foods là tập đoàn thực phẩm chất lượng cao hàng đầu tại Nhật Bản. Sản phẩm tại Delica
Foods được trao tận tay khách hàng bằng “Cách nhìn khoa học” từ khâu bảo quản đến công nghệ cắt,
đóng gói và giao hàng.
Được thành lập từ tháng 10/1979, hiện nay Delica Foods đã có khoảng 10 nhà máy trên khắp Nhật
Bản. Với trụ sở chính ở Tokyo và chi nhánh ở các thành phố khác như: Osaka, Aichi, Nara, Kanagawa,..
Website: https://www,delica.co.jp/
Tên chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – DELICA FOODS

Nội dung công việc

Kiểm định chất lượng, sơ chế, đóng gói và bảo quản rau củ quả tươi theo di
chuyền sản xuất công nghệ cao của Nhật Bản.

Số lượng

150 Sinh viên Nữ (Đã có TTS Hải Phong làm việc tại đây)
Thời gian làm việc

Lương cơ bản

Chế độ

Đãi ngộ

8 giờ/ ngày – 5 ngày/ tuần
Phỏng vấn liên tục:
Đợt 1: 06/2021 - Đợt 2:07/2021
~160.000 yên/tháng (Khoảng 32 – 35 triệu)
Chưa tính tăng ca, chưa trừ phụ phí
-

Yêu cầu

-

Đào tạo tiếng Nhật miễn phí khi sang Nhật
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 – 28 tuổi
Hòa đồng, tuân thủ đúng quy định của công ty.
Có khả năng học tiếng Nhật
Sinh viên còn 1 – 2 học kỳ. Tốt nghiệp CĐ –
ĐH tất cả các chuyên ngành
Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào. Được đào tạo
sau trúng tuyển.

