CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM & XD
HẢI PHONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
THỜI HẠN 3 NĂM TẠI NHẬT BẢN
I. CAM KẾT THI TUYỂN:
1. Khám sức khỏe toàn diện dành cho thực tập sinh( TTS) đi làm việc tại Nhật Bản: Bệnh viện
do cục xuất nhập cảnh Nhật Bản quy định và theo mẫu của Công ty Hải Phong): Tại Thái Nguyên khám ở
bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên, chi phí là 850.000 vnđ ( Hà nội : ~ 1 triệu vnđ)
2. Làm bài Test: Như tính cách, IQ, cộng dồn…
3. Nộp cam kết thi tuyển 10.000.000 vnđ( mười triệu đồng chẵn): Số tiền này để đảm bảo
ứng viên tham gia nghiêm túc chương trình thì tuyển các đơn hàng của công ty. Số tiền này sẽ được
công ty hoàn trả lại cho ứng viên 100% dù thi đỗ hay trượt( nếu ứng viên tuân thủ đúng cam kết tham
gia chương trình).
4. Nộp tiền làm xác minh lý lịch tư pháp: 350.000 vnđ
5. Nộp ảnh chụp theo quy định bao gồm:
- 6 ảnh 4x6 cắt rời ( đặc điểm: Áo sơ mi trắng có cổ, thắt ca vát đỏ đối với nam, rửa trên nền trắng).
- 3 ảnh chụp phong cảnh tại gia đình:
+ Ảnh chụp phòng bếp: chụp không gian phòng bếp, nơi đun nấu, không có người.
+ Ảnh chụp phòng khách: chụp không gian phòng khách, có người thân trong gia đình ăn
mặc lịch sự ngồi tại bàn uống nước.
+ Ảnh chụp toàn cảnh ngoài nhà: Chụp phong cảnh ngoài nhà, có người thân trong gia
đình ăn mặc lịch sự đứng tại cửa chính.
6. Nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của công ty bao gồm( có thể bổ sung sau
trúng tuyển):
- 1 bộ hồ sơ theo mẫu của công ty Hải Phong( 20.000 vnđ/ 1 bộ)
- Sổ hộ khẩu( Bản gốc + 2 bản sao công chứng)
- Giấy khai sinh( Bản gốc + 2 bản sao công chứng)
- Chứng minh thư nhân dân( Bản gốc)
- Bằng THPT( Bản gốc + 2 bản sao công chứng)
- Bằng Cao đẳng hoặc Đại Học(Bản gốc + 2 bản sao công chứng)
II.THI TUYỂN: Những ứng viên đạt chuẩn, phù hợp với những chương trình tuyển dụng của
công ty sẽ được công ty tiếp nhận để bố trí đào tạo thi tuyển và cho tham gia thi tuyển
1. Đào tạo trước thi tuyển: Miễn phí 100% học phí + Ký túc xá
- Đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật
- Đào tạo tác phong thi tuyển, kỹ năng mềm hỗ trợ phỏng vấn
2. Thi tuyển: Các ứng viên tuân thủ lịch trình đào tạo và thi tuyển theo các đơn hàng đã được lựa
chọn ban đầu, quá trình thi tuyển là quá trình phỏng vấn trực tiếp giữa nhà tuyển dụng Nhật Bản đối với các
ứng viên tham gia, có phiên dịch viên của công ty Hải Phong hỗ trợ.

- Thi trượt:
+ Ứng viên tiếp tục được đào tạo vào sắp xếp cho thi tiếp các đơn tuyển dụng tiếp theo ( hoàn toàn
miễn phí).
+ Ứng viên dừng thi: nhận lại hồ sơ đăng kí và 10.000.000 vnđ theo quy định công ty
(Mười triệu đồng chẵn) tiền cam kết thi tuyển theo quy định.
- Thi đỗ : ứng viên sẽ được kí hợp đồng với nhà tuyển dụng Nhật Bản và bước vào quá trình
đào tạo trúng tuyển để chuẩn bị xuất cảnh.
III. ĐÀO TẠO TRÚNG TUYỂN: Chương trình áp dụng đối với các ứng viên đã trúng tuyển và
nhập trung tâm đào tạo, thời gian đào tạo sau khi trúng tuyển và chuẩn bị xuất cảnh là 4 – 6 tháng, chương
trình đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật + Tác phong, kỹ năng làm việc trong môi trường Nhật Bản + Rèn luyện
thể lực, giúp ứng viên làm quen và thích nghi với văn hóa, môi trường sống tại Nhật Bản. Ứng viên phải
hoàn thành các nội dung sau:
1.
Nộp tiền cam kết trách nhiệm xuất cảnh: 30.000.000 vnđ( Ba mươi triệu đồng chẵn), số
tiền này để đảm bảo ứng viên nghiêm túc thực hiện quá trình đào tạo trúng tuyển, tuân thủ
các quy định và hướng dẫn của công ty Hải Phong cho đến khi xuất cảnh( số tiền này được
2.
3.
4.

trả lại ứng viên trước khi nộp chi phí xuất cảnh).
Hoàn thành chi phí hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, visa : 300 USD
Phí đào tạo: 300 USD cho toàn bộ quá trình đào tạo từ khi trúng tuyển đến khi xuất cảnh.
Phí quân tư trang: 2.200.000 vnđ, phí này bao gồm: Đồng phục, sách vở, chăn màn, thư viện, phòng
máy…

5.
Phí ký túc xá: 3.600.000 vnđ / 6 tháng
IV. XUẤT CẢNH:
1. Hoàn thành chi phí xuất cảnh:
- Đối với sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ chính quy: 3.600 USD
- Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT, CĐ Nghề, Trung cấp các ngành( Trừ CĐ Nghề ngành
Hàn, Tiện, Phay) áp dụng mức phí: 4.600 USD
( chú ý : ứng viên tham gia các đơn tuyển làm về xây dựng, may mặc áp dụng mức phí xuất
cảnh 3.600 USD cho tất cả các hệ )
2. Đồng phục xuất cảnh: 100.000 vnđ
XUẤT CẢNH VÀ BẮT ĐẦU 1 CUỘC SỐNG MỚI TẠI ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
*/Phòng 106, nhà A6, trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Chuyên viên: Nguyễn Trọng Toán
SĐT: 0976.123.232
Email : trongtoan@haiphongjsc.com.vn
*/Công ty CP ĐTTM&XD Hải Phong – 713. Lạc Long Quân. Tây Hồ. Hà Nội
Hotline : 0904.762.726
*/Website: www.vieclamtainhat.com.vn
Xin chân thành cảm ơn, Và mong được gặp các bạn trong thời gian sớm nhất!

