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THÔNG BÁO 

Tuyển học viên tham gia chương trình thực tập sinh Nhật Bản 2019 

Kính gửi:     - Các khoa quản lý sinh viên 

- Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp đại học Khóa 3 

 Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Nghệ An với 

Công ty Cổ phần đầu tư và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Hoàng Long CMS) 

về việc giới thiệu sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, 

Hiệu trưởng thông báo một số nội dung liên quan đến chương trình cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian, địa điểm đào tạo và làm việc  

Thời hạn đào tạo và làm việc: 

- Giai đoạn 1 (02 – 03 tháng):  Tại Việt Nam: Đào tạo tiếng Nhật, tác phong, 

văn hóa. Nội dung đào tạo: Sinh viên được các giáo viên Nhật Bản và giáo viên 

từng sống và làm việc tại Nhật Bản giảng dạy các kỹ năng cần thiết khi làm việc 

cho doanh nghiệp: văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc trong  môi trường công 

nghiệp và ngoại ngữ để hòa nhập cuộc sống tại Nhật Bản. 

+ Địa điểm: Tại Hoàng Long CMS (Hà Nội) 

+ Chi phí: Miễn phí toàn bộ chi ở trong suốt quá trình đào tạo 

-  Giai đoạn 2 (06 tháng)- Tại Nhật Bản: Tiếp tục học tập nâng cao kỹ năng 

làm việc thông qua chương trình trải nghiệm thực tế tại Công ty.  

+ Thực tế công việc kiểm tra sản phẩm điện tử (hiện khóa 01 đã có 40 sinh 

viên đang thực tập từ 07/2019 -01/2020) tại Nhật Bản. 

+ Địa điểm: công ty KANAZAWA MURATA SEISAKUSH – Nhật Bản. 

2. Lợi ích khi tham gia chương trình 

- Học viên được bố trí chỗ ăn, ở tại Nhật Bản. 

- Được hỗ trợ vé máy bay đi và về. 

- Mức lương cơ bản: 254,699 yên ~ 54,000,000đ/ tháng 

- Bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản. 

- Được bảo lưu kết quả học tập. Sau khi kết thúc chương trình thực tập sinh viên 

được tiếp tục học tập để hoàn thành khóa học. 

3. Đối tượng và điều kiện tham gia 

- Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm cuối tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

- Giới tính: Nữ chiều cao > 148 cm; nặng > 40 kg; Tuổi từ 18~23. 

- Đảm bảo đủ các điều kiện về sức khỏe tham gia trải nghiệm tại nước ngoài. 

- Số lượng tham gia: 40 sinh viên nữ (tuyển chọn tháng 01/2020). 

 



Hướng dẫn đăng ký tham gia: 

- Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác sinh 

viên (đăng ký trực tiếp tại cô Phương), thời gian đăng ký từ 30/12/2019 đến hết 

ngày 03/01/2020. 

- Phỏng vấn thi tuyển (dự kiến): 06 - 13/01/2020 hoặc 10 - 13/02/2020 

- Đào tạo trước khi xuất cảnh (dự kiến): Đầu năm 2020 – trước khi xuất cảnh 03 

tháng. 

- Sau khi trúng tuyển, đào tạo tại Hoàng Long (số 72 – 74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

- Thời gian xuất cảnh sang Nhật Bản:  15/05/2020 

Nhận được Thông báo, đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập 

các lớp khóa 3, Lớp trưởng các lớp khóa 3 triển khai để toàn thể sinh viên khóa 3 

biết và thực hiện.  

  Nơi nhận:          

- BGH (thay B.cáo)    

- Như kính gửi:   

- Website Trường;                                                                        

- Lưu phòng CTSV;        

KT. HIỆU TRƯỞNG                             

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh 

 

 

 

                                                                                     

           

        

 

 


