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Phí xuất cảnh 0 đồng
I. Đối tượng tuyển dụng:
 Nam, nữ tuổi từ 20 đến 35
 Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên (Chính quy).
II. Ngành nghề tuyển dụng: Cơ khí, xây dựng, điện, điện tử, động lực, công nghệ ô tô,
công nghệ thông tin, nông nghiệp, nhà hàng khách sạn, công nghệ chế biến thực phẩm,
điều dưỡng...
III. Điều kiện tuyển dụng:
 Có trình độ Tiếng Nhật: Trước thi tuyển đạt tương đương N5 trở lên (chưa có trình độ
tiếng Nhật sẽ được công ty hỗ trợ đào tạo).
 Có năng lực chuyên môn phù hợp với ngành nghề tuyển dụng.
 Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, hiền lành, chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn ...
 Đủ điều kiện sức khỏe để làm việc tại Nhật Bản, không mắc bệnh truyền nhiễm (Viêm
gan B, C; Lao phổi, HIV ...) Không có tiền án, tiền sự.
IV. Quyền lợi:
 Lương cơ bản: Từ 200.000 – 400.000 yên tùy theo ngành nghề(chưa bao gồm làm
thêm).
 Hưởng chính sách BHXH, BHYT, tăng lương, thưởng và nghỉ phép, nghỉ lễ ... theo
quy định pháp luật của Nhật Bản.
 Thời hạn visa: Từ 3 – 5 năm (được gia hạn vi sa vĩnh trú tại Nhật, được bảo lãnh cho
người thân như vợ/chồng, con sang ở cùng và bố mẹ sang thăm).
 Được làm thêm theo quy định của Chính phủ Nhật Bản.
 Các kỹ sư được thi tuyển trực tiếp với chủ Doanh Nghiệp sử dụng lao động không thi
tuyển qua môi giới trung gian. Được ký hợp đồng là Kỹ sư Nhật Bản chính thức,
được hưởng mức lương và chế độ làm việc như người bản xứ.

V. Quy trình thực hiện:
 Đăng ký tham gia: Khai Form, nộp hồ sơ và tiến hành sát hạch trình độ tiếng Nhật,
chuyên môn, văn hóa, tác phong Nhật bản..... (nếu có)
 Đào tạo tiếng Nhật, tác phong phỏng vấn và văn hóa Nhật Bản:
Đào tạo song song tiếng Nhật và tác phong, văn hóa Nhật Bản, kỹ năng phỏng vấn
theo yêu cầu sát hạch của Trung tâm.
 Sát hạch:
Kỹ sư sẽ được sát hạch theo đúng quy trình đặc biệt của Miraie dựa vào nhu cầu của
các doanh nghiệp Nhật Bản.
 Thi tuyển đơn hàng:
Kỹ sư được lựa chọn đơn hàng phù hợp với bằng cấp và chuyên môn của bản thân, thi
tuyển qua Skyper hoặc thi tuyển trực tiếp tại các trung tâm sát hạch kỹ sư của Miraie
(tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp tuyển dụng).
 Đào tạo sau trúng tuyển:
Kỹ sư đỗ đơn hàng sẽ được sắp xếp đào tạo nâng cao tiếng Nhật chuyên ngành cũng
như trình độ chuyên môn sau trúng tuyển tại trung tâm.
 Xin tư cách lưu trú( TCLT) và visa:
Trong thời gian đào tạo sau trúng tuyển, hồ sơ của kỹ sư sẽ được xử lý gửi sang Doanh
nghiệp tuyển dụng tại Nhật Bản để xin TCLT. Sau khi có TCLT kỹ sư sẽ được hướng
dẫn hồ sơ để xin Visa.
 Xuất cảnh:
Trung tâm hỗ trợ làm thủ tục cho kỹ sư xuất và nhập cảnh miễn phí.
VI.

Quy trình tài chính:
 Chi phí xuất cảnh = 0 đồng gồm: Chi phí xin tư cách lưu trú tại Nhật Bản, phí môi giới
của nhà tuyển dụng, chi phí luật sư tại Nhật Bản xử lý hồ sơ, thuế...
 Chi phí tại Việt Nam gồm: Phí đào tạo, dịch thuật hồ sơ sang tiếng Nhật, xin Visa, vé
máy bay kỹ sư tự chi trả (có bảng quy trình tài chính gửi kèm theo).

VII.

Địa chỉ liên hệ:

 Văn phòng đại diện của Trung tâm tại cổng chính KIOT số 4 thuộc khu liên hợp
dịch vụ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
 Số điện thoai: 0866.692.953 hoặc 0964.397.559
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