QUY TRÌNH TÀI CHÍNH KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

STT

GIAI ĐOẠN

TIỀN NỘP

NỘI DUNG
USD
- Đặt cọc và nộp hồ sơ theo yêu cầu của trung tâm
- Làm đơn đăng ký, cam kết tham gia.

1

Đăng ký tham gia

2

- Đào tạo song song tiếng Nhật và tác phong phỏng vấn cho
Đào tạo tiếng Nhật, tác Kỹ sư theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp tuyển chọn.
- Trong thời gian đào tạo Kỹ sư sẽ được liên tục cập nhật đơn
phong phỏng vấn
hàng để đăng ký phỏng vấn với doanh nghiệp tuyển chọn.

3

Sát hạch

4

Đào tạo sau sát hạch

5

Thi tuyển đơn hàng

- Phí này sẽ được hoàn trả lại sau khi kỹ sư có
visa và sẽ không được hoàn trả lại nếu kỹ sư tự ý
bỏ chương trình.

500

-

- Kỹ sư sẽ được sát hạch tại trung tâm theo đúng quy trình
tuyển chọn kỹ sư của Doanh nghiệp Nhật Bản.

9,000,000

200,000

- Sau khi sát hạch Kỹ sư trúng tuyển sẽ được trung tâm đào
tạo nâng cao trình độ tiếng Nhật và sắp xếp phỏng vấn với
Doanh nghiệp tuyển chọn.

- Kỹ sư đạt đủ yêu cầu tiếng, tác phong sẽ được thi tuyển qua
Skyper hoặc thi tuyển trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng
(tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp)

GHI CHÚ

VND

9,000,000

-

-

- Phí bao gồm học. Chưa bao gồm tiền ăn, ở.
(Đạt trình độ tiếng Nhật N5)

- Không thu phí thi tuyển đối với Kỹ sư học tại
trung tâm.
- Kỹ sư không qua được kỳ sát hạch sẽ được đào
tạo và sát hạch lại nhiều lần.

- Phí bao gồm học. Chưa bao gồm tiền ăn, ở.
(Đạt trình độ tiếng Nhật N4)

- Kỹ sư không đỗ đơn hàng sẽ được chọn đơn
khác phù hợp để thi lại (nhiều lần).

6

7

8

Đào tạo sau trúng
tuyển

- Kỹ sư đỗ đơn hàng sẽ được sắp xếp đào tạo sau trúng tuyển
tại trung tâm.
- Doanh nghiệp tuyển chọn sẽ thường xuyên kiểm tra những
Kỹ sư đã trúng tuyển để bảo bảo chất lượng Kỹ sư được đào
tạo đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng nhân sự tại doanh
nghiệp.

- Trong thời gian đào tạo sau trúng tuyển, hồ sơ của Kỹ sư sẽ
được xử lý gửi sang doanh nghiệp tuyển dụng để xin tư cách
Xin Tư cách lưu trú và lưu trú.
- Sau khi có TCLT Kỹ sư sẽ được chuẩn bị hồ sơ và xin Visa
visa
tại ĐSQ Nhật ở Việt Nam.

Xuất cảnh

TỔNG PHÍ

500

-

500

-

-

-

1,500

18,200,000

- Phí đào tạo sau trúng tuyển bao gồm học phí,
ký túc xá. Chưa bao gồm tiền ăn

- Bao gồm phí dịch thuật hồ sơ + xin Visa.

- Phí vé máy bay Kỹ sư tự chi trả hoặc sẽ được
trừ vào tiền đặt cọc .

- Trong đó có 500 USD là tiền đặt cọc, kỹ sư
được hoàn trả lại khi có tư cách lưu trú.

Lưu Ý:
1. Chi phí xuất cảnh = 0 đồng (Là chi phí Luật sư Nhật Bản Xử Lý Hồ Sơ + Phí Xin tư cách lưu trú + Phí môi giới của nhà tuyển dụng + thuế...)
2. Xuất cảnh
- Trước khi xuất cảnh Kỹ sư bắt buộc phải ký quỹ từ 1.000 đến 2.000 USD tùy vào yêu cầu của từng công ty tiếp nhận để chống bỏ trốn.
- Bằng cấp và tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại sau 1 năm kể từ ngày ứng viên sang làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.

CÁC ĐƠN HÀNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC
LIÊN HỆ : 0866.692.953 - 0964.397.559

