SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:42/TBTS-AV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TUYỂN SINH
Thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản ngành Điều dưỡng, Y sỹ
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng 200 thực tập sinh của Tập đoàn Imagawa năm 2018,
trường Trung cấp Âu Việt thông báo tuyển sinh thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản đối với
ngành Điều dưỡng, Y sỹ như sau:
1. Điều kiện:
- Tuổi: từ 18 đến 30; cao 1,6m và 50 kg trở lên (đối với nam); 1.5m và 42 kg trở lên
(đối với nữ), có đủ sức khỏe để làm việc tại nước ngoài;
- Có ý thức kỷ luật, học tập, có định hướng mục tiêu lâu dài cho tương lai.
2. Đối tượng dự tuyển, ngày khai giảng, ngày xuất cảnh
Ngày Khai
Đối tượng dự tuyển
Ngày xuất cảnh
Ghi chú
giảng
Đã tốt nghiệp TCCN trở lên
và có chứng chỉ tiếng Nhật
Tháng 4/2018
trình độ N5
Đã tốt nghiệp TCCN trở lên
Tháng
Ngày 15/11/2017
và chưa biết tiếng nhật
7,8,9/2018
Học viên được đào
Đang học năm cuối và chưa
Tháng
tạo tiếng Nhật N5
biết tiếng nhật
10,11,12/2018
tại cơ sở đang học
3. Chi phí làm hồ sơ và quyền lợi tham gia
- Mức thu trọn gói là 4.000 USD/học viên, mức phí này không bao gồm chi phát sinh
cá nhân (phí khám sức khoẻ, đồng phục …), chia 4 đợt nộp: Đợt 1: nộp 500USD ngay khi
đăng ký; Đợt 2: nộp 500USD khi doanh nghiệp Nhật Bản phỏng vấn và trúng tuyển; Đợt
3: nộp 2000USD khi tiến hành làm hồ sơ; Đợt 4: nộp 1000USD khi nhận visa.
- Trường hợp học viên có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ N5: giảm 3.000.000 đồng;
N4: giảm 6.000.000 đồng; N3: giảm 10.000.000 đồng.
- Được đào tạo miễn phí tiếng Nhật trình độ N5, N4 và N3, kỹ năng chăm sóc người
cao tuổi; miễn phí tiền ở ký túc xá tại trường 1 năm.
- Được các tập đoàn Bệnh viện, Hiệp hội dưỡng lão Nhật Bản tuyển dụng sau khóa
học với mức thu nhập cao, nhiều cơ hội được định cư lâu dài tại Nhật Bản.
4. Nơi làm việc, mức thu nhập và các khoản chi phí tại Nhật:
a. Nơi làm việc: Tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, viện dưỡng lão của Nhật Bản.

b. Mức thu nhập của người lao động
- Tiền lương chính thức (thứ 2 đến thứ 6):
- Tiền làm thêm (thứ 7, CN, đêm ...):

32.000.000 đồng/tháng.
240.000 -> 320.000 đồng/giờ.

5. Lưu ý:
- Trong thời gian tham gia chương trình, nếu học viên không tiếp tục tham gia với
bất kỳ lý do gì về phía cá nhân, thì học viên không được nhận lại những khoản tiền đã nộp.
- Trong suốt quá trình đào tạo và làm các hồ sơ thủ tục xuất cảnh, nếu nhà trường
không xin được Chính phủ Nhật Bản cấp visa cho học viên theo quy định, thì nhà trường sẽ
hoàn trả lại toàn bộ các khoản mà học viên đã nộp.

6. Hồ sơ, địa điểm nộp:
a. Địa điểm nộp: học sinh nộp 02 bộ hồ sơ các địa chỉ sau:
- 785/5 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Điện thoại liên lạc:
(028).62780083 – (028).62752491.
- 15 Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM. Điện thoại liên
lạc: (028) 39618508 – (028) 66583335 – 0934.040.042.
b. Hồ sơ gồm có: photo công chứng 02 bộ hồ sơ trên khổ giấy A4:
- CMND, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh;
- Bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT;
- Bằng tốt nghiệp TCCN trở lên (ngành Điều dưỡng/ Y sỹ);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận địa phương;
- 06 ảnh (3x4) phông nền trắng.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám Hiệu;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng KHTC;
- Ban Tuyển sinh;
- Website, học sinh.

GS.TS.Vũ Gia Hiền

