CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM & XD
HẢI PHONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

QUYỀN LỢI CHUNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THỜI HẠN 3 NĂM
1. Miễn phí 100 % học phí + Ký túc xá: Từ khi đăng kí đến khi trúng tuyển đối với ứng
viên đăng ký tham gia và hoàn thành đầy đủ hồ sơ đăng ký theo đúng “Quy trình thực hiện
chương trình Thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản”
2. Mức lương nhận được :
- Lương cơ bản( 8h/1 ngày và 22 công/1 tháng): khoảng 26 đến 30 triệu vnđ/tháng. Lương
này chưa trừ đi các chi phí tại nhật và cũng chưa công thêm tiền làm thêm.
- Làm thêm: Khoảng ~ 200.000 vnđ/giờ.
Sau 03 năm kết thúc hợp đồng tại Nhật trở về Việt Nam, TTS sẽ tích lũy được khoảng
500 đến 600 triệu vnđ.
Ngoài ra TTS còn được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm khoảng 60 triệu đến 90 triệu vnđ (tùy
vào thời gian làm việc).
3. Được hưởng tất cả các quyền lợi về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo luật
của Nhật Bản.
4. Có nhà ở cho TTS với đầy đủ tiện nghi: Bếp ga, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, máy
giặt, nồi cơm điện.
5. Sau khi về nước được công ty Hải Phong tuyển dụng, hỗ trợ tuyển dụng làm việc tại
các Công ty, Doanh nghiệp Nhật Bản hoặc liên doanh với Nhật Bản tại Việt Nam
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 - trongtoan.tn@gmail.com
*/Công ty 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!

