THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN
NGÀNH: CƠ KHÍ, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT Ô TÔ, IT
1. Chương trình Kỹ thuật viên Nhật Bản (Kỹ sư)
-

Kỹ thuật viên là những người có trình độ tay nghề về kỹ thuật một hoặc nhiều ngành nghề nào đó
như: công nghệ thông tin, cơ khí, điện-điện tử...

-

Kỹ thuật viên Nhật Bản là chương trình hợp tác lao động đưa những Kỹ thuật viên (Kỹ sư) người
Việt Nam có tay nghề sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Nhật Bản.

2. Đối tượng :
-

Là các bạn sinh viên đã tốt nghiệp Cao Đẳng – Đai Học

3.

Mô tả chương trình Kỹ thuật viên (Kỹ sư)

-

Tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp CĐ-ĐH chính quy :
+ Có tư duy và kiến thức

-

Đào tạo định hướng và kỹ năng tiếng Nhật tại Trung tâm Đào tạo JNEW
+ Đào tạo về định hướng tương lai, đào tạo về tâm thế học tập và làm việc tai Nhật Bản
+ Học viên được đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng hấp thụ và rèn luyện tác phong, là nền tảng cho việc
tích luỹ kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Nhật Bản

-

Làm việc trong Công ty tiếp nhận tại Nhật Bản
+ Tại môi trường Nhật Bản – một đất nước tiên tiến, các bạn bắt đầu phát huy nhưng kiến thức đã
học ở Việt Nam và trau dồi thêm, tích lũy kinh nghiệm được học tai Nhật
+ Được làm việc đúng chuyên ngành đã học ở trường

 Thời gian làm việc : 8:00-17:00 (8 tiếng/ ngày) được nghỉ 2 ngày/tuần
4. Lương Kỹ thuật viên (Kỹ sư) :
-

Lương cơ bản: 18 vạn yên ~ 22 vạn yên/tháng ( khoảng 36 triệu~44 triệu/ tháng)

-

Hỗ trợ làm thêm 125% lương cơ bản

5. Lợi ích tham gia chương trình Kỹ thuât viên (Kỹ sư)



Hợp đồng dài hạn (3 năm~5 nắm)



Thu nhập cao, tích lũy cao (tăng lương 12 tháng/lần)



Đảm bảo tất cả các quyền lợi giống như người Nhật (Bảo hiểm XH, bảo hiểm Y Tế, bảo lãnh

gia đình sang Nhật Bản)


Tiếng Nhật nâng cao, học hỏi văn hóa (cách làm việc, quản lý công việc)



Tích lũy kinh nghiệm làm việc

6. Tổng chi phí : Khoảng 100 triệu : Vé may bay, đào tạo tiếng, hồ sơ, sách vở, chỗ ở… đến lúc
xuất cảnh .
Hình thức đăng kí:
Kỹ thuật viên đăng ký trực tiếp tại:
Văn phòng giao dịch Công ty TNHH Giáo dục đào tạo quốc tế jNew
Phố Mai Dịch , P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(Liên hệ Phó phòng tuyển dụng, Mr. Vương: 0972.08.2323)
(Tư vấn viên: Ms. Tú Anh: 0978.000.573/ 0166.8211.820)
Hoặc gửi CV đăng ký qua email: jnew.tuanh@gmail.com.

