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VNITO Alliance là liên minh bao gồm trên 100 công ty
thành viên trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam. Hiện nay VNITO Japan
là công ty phát triển thị trường Nhật Bản của liên minh đã liên kết hợp tác
cùng đối tác tại khắp các Thành Phố lớn Nhật bản để triển khai chương trình
đào tạo kỹ sư tiếng Nhật làm việc tại Nhật Bản. 

Khoá đi Nhật đầu tiên sẽ được tổ chức phỏng vấn trực tiếp với các đối tác Nhật vào tháng 
5/2019 và được định hướng làm việc tại Nhật Bản. Chương trình đào tạo kỹ sư CNTT làm 
việc tại Nhật Bản được chia làm 2 khoá :

1)  Khoá  huấn  luyện  cho  các  kỹ  sư  đã  có  kinh  nghiệm  và  đang  làm  việc  tại  Việt  Nam  có 
nhu cầu sang Nhật làm việc

2) Khoá huấn luyện cho các sinh viên , fresher tại các trường đại học ngành CNTT, ngành 
Toán, Lý, Hoá hay Khối A có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.
Khóa học 6 tháng sẽ định hướng công việc và kỹ năng cần thiết để làm việc tại Nhật Bản
Trong giai đoạn này các bạn kỹ sư sẽ được đào tạo nâng cao vốn tiếng Nhật và bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, kĩ năng làm việc và định hướng công việc để có thể sinh sống và 
làm việc tại Nhật Bản.



ĐỐI TƯỢNG & SỐ LƯỢNG 
Kỹ sư CNTT đang làm việc tại Việt Nam 

Sinh viên các ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện, Nhiệt lạnh,
Khoa học Vật liệu, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Toán tin.

 Số lượng: 100 + kỹ sư 

LỊCH TRÌNH CỤ THỂ
Thời gian đăng kí trực tuyến và phỏng vấn:

Từ ngày 15/04/2019 đến 01/05/2019
Thông báo kết quả xét tuyển: 31/5/2019

CÓ SỰ THAM GIA TUYỂN DỤNG
CỦA NHIỀU DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NHẬT BẢN VỚI QUYỀN LỢI:

Trở thành nhân viên chính thức sau khi gia nhập doanh nghiệp
Lương khởi điểm: tối đa 60 triệu đồng (chưa bao gồm phụ cấp).
Mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp

Có cơ hội thực tập tại Nhật Bản sau khi trúng tuyển.
Cơ hội thực tập này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp
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Mọi chi tiết xin liên hệ
VNITO Alliance  – QTSC

Ms.Nga
contact@vnito.org    

(+84) 8888 77 602
(+84) 987 036 398

Fo r m  đ ă n g  k ý  t r ự c  t u y ế n:
https://bit.ly/2VQc6gU
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