ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VÀ QUY TRÌNH
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 3 NĂM
ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
NGÀNH MAY
1.
-

-

Điều kiện tuyển dụng:
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 19 – 28 tuổi
Chiều cao, cân nặng:
+ Nam: cao 160cm trở lên, nặng 50kg trở lên
+ Nữ : cao 150cm trở lên, nặng 40kg trở lên
Trình độ: Tốt nghiệp THPT (cấp 3) trở lên.
(Ưu tiên Tốt nghiệp Cao đẳng Công thương)
Thị lực: Tùy theo yêu cầu của đơn tuyển
Nội dung công việc: May quần áo, may trang thiết bị phụ tùng xe hơi, may vải bạt...
Địa điểm làm việc: Làm việc tại các tỉnh, xí nghiệp tại Nhật Bản
Mức lương cơ bản: 28.000.000đ – 32.000.000đ (chưa tính tăng ca)
Quyền lợi của TTS sau khi kết thúc hợp đồng:
+ Thanh lý hợp đồng và được giới thiệu việc làm
+ Được hỗ trợ làm hồ sơ nhận lại tiền BHXH tại Nhật từ 60.000.000đ –
90.000.000đ

2. Các bước tham gia chương trình tại công ty
- Bước 1: Tư vấn, đăng ký hồ sơ
Liên hệ tư vấn hotline: 02836222299 Hoặc sdt: 0349612508 (Như)
+ Đăng ký Online: https://forms.gle/Ykk6QgsNioXPjznV8
+ Đăng ký trực tiếp: Tại địa chỉ 102-102A, Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, quận Bình
Thạnh, HCM
- Bước 2: Khám sức khỏe (lần 1)
+ Tại bệnh viện Đa khoa Bưu Điện: Lô B9, đường Thành Thái, Phường 15, Quận
10, TP. HCM.)
- Bước 3: Đăng ký phỏng vấn đơn tuyển
+ Đóng 1.000.000 VNĐ tạm ứng phỏng vấn để tham gia phỏng vấn (Kèm lịch
phỏng vấn và dặn dò).
Chú ý:
+ Sau khi phỏng vấn (Dù Đậu hay Rớt phỏng vấn) công ty hoàn lại 1.000.000 vnđ
+ Nếu Sinh viên đã ký phỏng vấn nhưng hủy phỏng vấn hoặc đậu phỏng vấn nhưng
hủy vì bất kỳ lý do nào sẽ hủy hồ sơ.
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- Bước 4: Phỏng vấn với Nghiệp đoàn Nhật Bản
+ Sinh viên sẽ được sắp xếp phỏng vấn với Nghiệp đoàn Nhật Bản theo lịch phỏng
vấn.(Tùy theo điều kiện công ty sẽ thông báo cụ thể)
+ Phỏng vấn trực tiếp tại Công ty Nhật Huy Khang hoặc online (qua ứng dụng
zoom, skype...), và có thông dịch viên hỗ trợ.
+ Khi phỏng vấn mặc áo sơ mi trắng hoặc áo đồng phục của công ty.
+ Sau 2 tuần kể từ ngày đậu phỏng vấn đóng phí đi lần 1
 Rớt phỏng vấn có thể đợi đơn tuyển sau để đăng ký tiếp tục hoặc có thể rút lại
1.000.000 VNĐ (nếu hủy)
- Bước 5: Nhập học tiếng Nhật
+ Đóng học phí cơ bản
+ Thực tập sinh sẽ được công ty thông báo, sắp xếp lớp học và nhập học.
+ Mua đồng phục (Khi học trực tiếp tại trung tâm)
+ Đăng ký Ký túc xá (Không bắt buộc)
- Bước 6: Ký hợp đồng
- Bước 7: Khám sứa khỏe lần 2 trước khi bay 2 tuần
- Bước 8: Đóng số tiền còn lại trong chi phí đi
- Bước 9: Xuất cảnh
Thời gian sau khi đậu phỏng vấn đến lúc xuất cảnh (Bước 5,6,7,8,9): Khoảng 4
đến 6 tháng tùy theo Nghiệp đoàn, xí nghiệp hoặc công ty bạn đậu phỏng vấn
- Bước 10: Về nước – thanh lý hợp đồng:
+ Thanh lý hợp đồng và nhận lại tiền bảo hiểm tại công ty Nhật Huy Khang
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3. Chi phí cụ thể quy ra từ các bước từ mục 2 và thu nhập 3 năm
3.600 USD
Đóng 2 lần:
PHÍ THAM GIA CHƯƠNG
TRÌNH 3 NĂM – ngành May + Lần 1: 0 - 22.000.000 VNĐ
+ Lần 2: Chi phí còn lại
CHI PHÍ PHÁT SINH
Khám sức khỏe
Lần 1: Nam:1.225.000đ – Nữ: 1.345.000đ
Đồng phục
Học phí
KTX (Không bắt buộc)
Ăn uống (tự túc)

Lần 2: Nam:745.000đ – Nữ: 865.000đ
505.000đ
Cơ bản 1: 5.900.000 VNĐ
Cơ bản 2: 4.100.000 VNĐ
300.000đ/1 tháng
20.000đ/1 suất tại căn tin trường

- THU NHẬP CHƯƠNG TRÌNH 3 NĂM CHƯA TÍNH TĂNG CA
(tùy theo đơn tuyển)
1. Thu nhập 1 tháng : ~ 28.000.000đ
2. Chi phí thuế, bảo hiểm, nhà ở: ~ 8.000.000đ
3. Thực lãnh: (1) – (2) = 28.000.000đ – 8.000.000đ = 20.000.000đ (Chưa tính tăng
ca)
4. Thu nhập 3 năm: (3) x 12 tháng x 3 năm
= 20.000.000đ x 12 tháng x 3 năm
= ~ 720.000.000đ
(Chưa trừ chi phí ăn uống, hiện tại 1 bạn TTS của công ty làm việc tại Nhật trung
bình mất khoảng 4.000.000VNĐ cho tiền ăn uống 1 tháng, tùy theo nhu cầu của từng
người).
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