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- Bạn thích Tiếng Nhật!
- Bạn từng ấp ủ giấc mơ du học tại Nhật Bản ?
- Bạn muốn thử trải nghiệm thực tập tại nước ngoài trước khi chọn đến làm việc tại xứ
sở Hoa Anh Đào?
- Bạn muốn được làm việc tại Doanh nghiệp Nhật nhưng còn phân vân về con đường
lập nghiệp?
 Tất cả sẽ được tư vấn chi tiết trong Hội thảo do Bộ môn Tiếng Nhật của trường kết
hợp với các Trường dạy tiếng Nhật và các công ty giới thiệu việc làm trực tiếp tổ
chức. Nội dung tư vấn bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp thông tin du học, điều kiện tiếng và quy trình xử lý hồ sơ.
- Giới thiệu cụ thể chương trình Thực tập tại Nhật của đối tác Nhật – công ty (xin xem
chương trình ở mặt sau tờ rơi)
- Giới thiệu điều kiện và cách thức lập nghiệp tại các Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam
Thời gian: 9 giờ sáng ngày 24/11/2018
Địa điểm: Hội trường..
Liên hệ tư vấn trước và sau buổi Hội thảo:
 Văn phòng Bộ môn Tiếng Nhật - Phòng..
 Email: bmtiengnhat@hiast.edu.vn
 Điện thoại: 0932 655 828 ( Cô Ái Việt)

Kính gởi Quý thầy cô cùng các bạn sinh viên các ngành Cơ khí, Ô tô, Khách
sạn, Quản trị kinh doanh, Tiếng Nhật, Điều dưỡng..chương trình Thực tập tại Nhật
nhà trường đang triễn khai như sau:
Đối với các sinh viên tham gia chương trình Thực tập
=> Bộ môn tiếng Nhật sẽ hỗ trợ dạy tiếng Nhật cho các bạn để khi bắt đầu tham gia
chương trình phải đạt trình độ nhật ngữ N4 ( Có thể nghe hiểu – đàm thoại được tiếng
Nhật căn bản) . Song song với việc học tập Văn hóa Nhật, sinh viên cũng sẽ được đào
tạo bài bản về tác phong – tinh thần – văn hóa làm việc chuyên nghiệp của người Nhật
để khi đi làm có thể thích ứng và làm việc được ngay.
=>Các sinh viên năm cuối khi tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản sẽ được chấp
nhận xét tín chỉ vào chương trình học tại ở VN.
Bảng chi phí và tiền lương khi tham gia chương trình thực tập tại Nhật Bản như sau:

Tiền lương
Tiền bảo hiểm
Vé máy bay
Phí xin visa
Tiền nhà, tiền ăn
Học phí học tiếng Nhật

Bên chịu phí
Công ty tiếp nhận
Công ty tiếp nhận
Công ty tiếp nhận
Công ty tiếp nhận
Sinh viên
Sinh Viên

Tương đương 34 triệu VND
Tương đương 4 triệu VND
Tương đương 10 triệu VND
Tương đương 16 triệu VND
Tương đương 10 triệu VND
Trọn gói đạt trình độ N4 là
10 triệu VND

=> Như vậy sau khi trừ mọi chi phí, mỗi tháng sinh viên khi tham gia chương trình thực
tập tại Nhật Bản sẽ có khoản để dành tương đương khoảng 24 triệu VND.
=>Sau đợt thực tập các em sẽ có điều kiện tốt để quay trở lại làm việc tại Nhật, hoặc làm tại
các Doanh nghiệp Nhật ở Việt nam với mức lương cao.
Ngoài ra sinh viên còn nhận được những trải nghiệm vô hình như:
＊ Trình độ kỹ thuật cao , tiên tiến của Nhật Bản
＊ Nghệ thuật quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật
＊ Tác phong, quy tắc làm việc chuyên nghiệp mang tinh thần nhật Bản ( Quy tắc
Ho-Ren-So : Báo cáo – Liên lạc – Thảo Luận; Quy tắc 5S: 1.SÀNG LỌC – 2.SẮP XẾP
– 3.SẠCH SẼ – 4.SĂN SÓC – 5.SẴN SÀNG)
＊ Trau dồi vốn tiếng Nhật trong môi trường làm việc
＊ Sự vận hành - quy luật của kinh tế -xã hội Nhật Bản
＊ Đạo đức – ý thức cao của người Nhật
＊ Thưởng thức ẩm thực phong phú
＊ Trải nghiệm văn hóa đặc sắc
＊ Bốn mùa thời tiết Nhật Bản
＊ Thưởng thức các sản phẩm Anime – manga Nhật Bản

