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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ 
TẠI CÔNG TY LOGISTIC 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, trãi nghiệm về công việc Logistic tại Nhật Bản, Đào tạo tiếng 
Nhật và tác phong làm việc, tạo điều kiện cho sinh viên có thêm 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. Quản lý kho,  
2. Quản lý xuất nhập hàng hoá, 
3. Quản lý vận chuyển  
4. Đóng gói, phân loại hàng hoá, kiểm định hàng 

Đối tượng 
tham gia 

Sinh viên Khoa QTKD, ngành Logistic, ngành Ngôn ngữ Nhật có chứng chỉ 
N4 (hoặc xác nhận trình độ tương đương), hiểu được mục đích thực tập 
Quốc tế và có nguyện vọng thực tập tại Nhật Bản, sinh viên được trường Đại 
học cho phép thực tập, có sức khỏe tốt, đậu kì thi phỏng vấn do trường Đại 
học và  công ty tiến hành. 

Số lượng  20 bạn sinh viên  
Thời gian làm 
việc 

- Thời gian làm việc:  từ 160h~180h/tháng                                     
- Tăng ca (nếu có): 1,000 Yên/h ( khoảng 200.000 VND /h ) 
- Ngày nghĩ : 2 ngày / tuần 

Nơi làm việc Nhật Bản 
Mức trợ cấp 
lương 

* Trợ cấp thực  tập cam kết :  
- 155,000 Yên/ tháng (từ 160h~180h/tháng)  (khoảng 34 triệu VNĐ) 
- Tăng ca: 1,000 Yên/h ( khoảng 200.000 VNĐ /h ) 
- Ngày nghỉ : 2 ngày /tuần 

* 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 . 
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+ 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 có COE ( 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: /2020 

Thông tin liên 
hệ 

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

 


