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Quốc Tế 

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HEISEI VÀ  

CÔNG TY SUIUI NHẬT BẢN 
 

Chương trình “Thực tập quốc tế” là chương trình đào tạo nhằm mục đích cho sinh 
viên được sang Nhật để học tập, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Công ty 
cổ phần xây dựng Heisei và công ty thiết bị Suiei để giúp đỡ các sinh viên tốt có cơ hội được 
nhận chính thức làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. 

Tên công ty 
tuyển dụng 

 
Tổ chức giao lưu văn hóa giáo dục Nhật Bản 

Thời gian thực 
tập 

 
Thời gian thực tập: 12 tháng 

 
Nội dung 
chương trình  

1. Nghiệp vụ xây dựng cầu đường 
2. Nghiệp vụ thực hiện các công việc xây dựng về nhà ở 
3. Nghiệp vụ thợ mộc, ván khuôn 
4. Nghiệp vụ sửa chữa đường ống 

 
Đối tượng 
tham gia 

Sinh viên năm 3, 4 Khoa Xây dựng, Cầu đường, Thợ mộc, có nguyện vọng, 
ưu tiên các bạn biết tiếng Nhật. Sinh viên được trường Đại học cho phép 
thực tập, sinh viên hiểu được mục đích thực tập Quốc tế, có sức khỏe tốt, 
đậu kì thi phỏng vấn do trường Đại học, Quỹ và công ty tiến hành 

 
Số lượng 

 * 8 sinh viên khoa Xây dựng  
- Công ty Heisei Công việc đào đắp: 3 bạn 
- Công ty Heisei:Công việc ván khuôn: 1 bạn 
- Công ty Heisei :Thợ mộc: 2 bạn 
- Công ty thiết bị Suiei:Công ty lắp đặt đường ống: 2 bạn 

Thời gian làm 
việc 

     - Thời gian làm việc quy định : 8:00 - 17:00 
     - Thời gian nghỉ giải lao : 90 phút  
     - Công ty Heisei :Thứ bảy tuần thứ 2 và tuần thứ 4 , chủ nhật , ngày lễ , 
Ngoài ra nghỉ theo lịch của công ty. 
     - Công ty thiết bị Suiei : Chủ nhật , ngày lễ , Ngoài ra nghỉ theo lịch của 
công ty. 

 
Nơi làm việc 

     - Công ty cổ phần Heisei（Fukuoka ken Itoshima shi Maebarunishi) 
     - Công ty cổ phần Thiết bị Suiei (Fukuoka ken Itoshima shi Nijotake) 

Mức trợ cấp 
lương 

* Trợ cấp thực  tập cam kết :  
- 140,400 Yên/ tháng (từ 160h~180h/tháng) (khoảng 28 tr VND ) 
- Tăng ca: 841 Yên/h ( khoảng 180.000 VND /h ) 
- Chi phí ăn uống, kí túc xá, bảo hiểm... 57,600 Yên/tháng (trích từ 

140,600 Yên) 
- Ngày nghỉ : 2 ngày /tuần 
- Hỗ trợ vé máy bay hai chiều. 
- Mỗi tháng sau khi trừ toàn bộ chi phí sinh viên sẽ tiết kiêm được từ 

82,800 Yên ( khoản từ 17tr VND / tháng ) 
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- Cung cấp miến phí Iphone ( Phí liên lạc hàng tháng 1000/người) 
- Cung cấp gạo miễn phí 
- Hộ trợ học tiếng Nhật (Sử dụng lớp học giáo viên dạy tiếng Nhật và 

học tập điện tử) 
- Nhà ở sẽ do công ty quản lý ( Nhà ở dạng căn hộ ) 

* Các khoản chi phí tại Nhật : 
- Kí túc xá, ăn 1 buổi ( trong thời gian làm việc ) : 25,000 Yên/tháng  
- Các bảo hiểm, thuế, phí quản lý,…..:   60,000 Yên/tháng  

   (Sau khi hoàn thành thực tập sẽ được hoàn trả tiền thuế 15,000 
Yên/tháng ) 

  - Sau khi trừ các khoản chi và cộng tiền thuế sẽ tiết kiệm được : 
+ 70,000 + 15,000 = 85,000 Yên/tháng (~18 triệu VNĐ) chưa kể làm 

thêm . 
+ 85,000 *12 tháng  =  1020,000 Yên/năm (Khoảng 214 triệu VNĐ) 

 
Chi Phí và 
Phương thức 
thanh toán:  
 

     - Chi phí tại Việt Nam:  30 .000.000 VNĐ (ba mươi  triệu đồng) 
- Phương thức thanh toán: 
  Khi đăng kí tham gia:    Đóng  15.000.000 VNĐ  
  Sau khi cCOE ( tư cách lưu trú): Đóng 15.000.000 VNĐ 
- Chi phí toàn khóa học và thực tập tại Nhật:  480.000 JPY   
Chi phí này sẽ được trừ từ lương thực tập hàng tháng và sẽ trừ từ tháng 

thứ 2 để thanh toán. (45.000 yen/tháng x 10 tháng + 30.000 yên tháng cuối 
cùng) 

 - Toàn bộ chi phí bao gồm các khoản sau:  
1. Chi phí quản lý tại Nhật Bản 
2. Phí xin cấp thị thực 
3. Chi phí đào tạo chuẩn bị tại Việt Nam (tài liệu học tập, tổ chức đào tạo 

nghiệp vụ chuyên môn…) 
4. Vé máy bay 2 chiều (không bao gồm phí  hành lý, phí đổi vé bay về)  
5. Bảo hiểm tính mạng 
6. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân 
7. Phí bảo hiểm y tế quốc dân 
8. Hỗ trợ các thủ tục ban đầu tại Nhật Bản (đăng kí địa chỉ, mở tài khoản) 
9. Hướng dẫn các sinh hoạt sau khi đến Nhật 
10. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa thực tập 
11. Đón bằng xe chuyên dụng. 

Phương thức 
tuyền dụng và 
thời gian đăng 
ký  

 
- Tuyển online, điền vào form 

    - Thời gian đăng ký: 10 -24/04/2020 

Thông tin liên 
hệ 

* Đại diện tại Việt Nam : 
- Công Ty TNHH MTV TMDV Chuyên Tâm 
- Địa chỉ: 07 Nguyễn Thị Minh khai, phường Bến Nghé, Quận 1,TP HCM 
- Điện thoại : 0933.345.637 
- Email : dang.dt@chuyentam.com.vn 

 


