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Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NHẬT BẢN 

(Thời gian Thực tập & Làm việc 3 – 5 năm ) 

1. Nội dung chi tiết 

Daito Kogyou sử dụng hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất để tích lũy công nghệ thông qua kinh 

nghiệm thực tế để Daito có thể đề xuất các sản phẩm có độ chính xác cao nhanh hơn và rẻ hơn 

cho khách hàng. Daito thường xuyên học hỏi kiến thức về sản phẩm, luôn sửa đổi và cải tiến theo 

nhu cầu khách hàng. 

Nhân viên Daito luôn được đào tạo chỉnh chu thông qua các bài kiểm tra kỹ năng. Vì lẽ đó. Daito 

luôn cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy dựa trên tay nghề, kỹ năng của kỹ thuật viên. 

Ngoài ra, tất cả nhân viên của Daito luôn cố gắng nâng cao kỹ năng và kiến thức để giải quyết 

ngay lập tức các vấn đề mới phát sinh hàng ngày. 

 

Tên công ty Công ty Daito Tsuru 

Kogyou 

Thời gian 
Làm việc theo ca  

( 8 tiếng/ ngày , 5 ngày / tuần ) 

Địa điểm làm 

việc 

Tokushima 
Lương 

tháng 

160.000 yên /tháng 

Tương đương: ~33 tr vnd/ 

tháng  

 

 

Mô tả công việc 

- Vận hành máy, sản xuất các 

sản thiết bị công nghiệp, 

linh kiện điện tử, thiết bị cơ 

khí 

- Được làm việc với công 

nghệ hiện đại, tiên tiến của 

Nhật.  

- Hiện tại, công ty đang có 

nhiều nhân viên người Việt 

Nam làm việc, thực tập. 

Trợ cấp 

- Được cấp nhà ở đầy đủ, tiện 

nghi 

- Hỗ trợ thi lấy bằng tiếng Nhật 

N1, N2, N3 tại Nhật. 

- Được đóng bảo hiểm ( sẽ được 

nhận lại sau 3 năm ) 

 

 

Yêu cầu 

 Tuổi 20-30 tuổi, ở tất cả các 

Chuyên ngành, trình độ từ CĐ 

trở lên, không yêu cầu tiếng 

Nhật đầu vào, được đào tạo sau 

khi trúng tuyển tại trường, hoặc 

tại công ty Hải Phong. 

Số lượng 12 Sinh viên Nam 

  



 

2. Các khoản hỗ trợ và tài trợ cho sinh viên sang thực tập trải nghiệm 

- 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 BH sau khi hoàn thành 3 năm làm việc, thực 

tập: ~ 80 - 100 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… 

- Được hỗ trợ thủ tục Vay vốn ở ngân hàng chính sách địa phương sau khi 

trúng tuyển.  

3. Đăng kí và nộp hồ sơ 

       - Đăng kí trực tuyến:  https://forms.gle/5AssrRxGhjsaEFWJ8 

- Văn phòng tại: Cao Đẳng Nghề Cần Thơ ( Cạnh trạm y tế trường Cao Đẳng 

Nghề Cần Thơ ) 

- Hỗ trợ tư vấn 24/7: Ms. Thi – 0981 000 464 ( 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 

 

https://forms.gle/5AssrRxGhjsaEFWJ8

