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Số: 180 /TB-ĐHKT&QTKD-VĐTQT

THÔNG BÁO
V/v Tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản
Nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao trong quá trình
hội nhập hiện nay, Nhà trường tích cực đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi mô hình đào tạo
theo hướng chủ động nắm bắt, đón đầu xu thế và yêu cầu của thị trường lao động. Nhà trường
hợp tác phát triển sinh viên theo hướng thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài, đây
là yếu tố cốt lõi trong phát triển nguồn lực sinh viên gắn liền yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu
cầu của xã hội.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh khuyến khích sinh viên tham gia các
chương trình hợp tác uy tín và chất lượng theo nguyện vọng phù hợp nhằm tạo ra các cơ hội
phát triển mới cho sinh viên, khẳng định chất lượng sinh viên của Nhà trường sau tốt nghiệp.
Nhà trường phối hợp với Công ty LETCO - Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh viên
tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và QTKD;
- Chưa từng tham gia các chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, chưa từng xin visa
vào Nhật Bản;
- Đủ điều kiện sức khỏe đi thực tập sinh tại nước ngoài.
2. Ngành nghề thực tập: Sản xuất sản phẩm cao su trong ô tô
3. Địa điểm làm việc: tại tỉnh MIE, Nhật Bản
4. Chỉ tiêu tuyển sinh thi tuyển: 20 Nam
5. Thời hạn hợp đồng: 01 năm (xuất cảnh tháng 9/2022)
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; không quá 40 tiếng/tuần, được làm thêm giờ theo
quy định tại Nhật Bản.
6. Lương và trợ cấp thực tập sinh
- Lương cơ bản: ~40.000.000 đ/tháng (chưa tính thời gian làm thêm).
- Hỗ trợ đi lại tại Nhật: ~2.000.000 đ/tháng
- Thưởng và hỗ trợ từ nghiệp đoàn: ~ 7.100.000đ (1 lần)
- Được hỗ trợ vé máy bay 2 chiều, được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, BHYT,
BHXH theo quy định tại Nhật Bản.
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7. Thời gian thi tuyển: Dự kiến 17/03/2022
8. Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online
9. Thời gian học tiếng sau trúng tuyển: tại Đại học Công nghiệp Hà Nội
10. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 06/03/2022
11. Liên hệ đăng ký
- Phòng 501 - Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên
- Website: http://tueba.edu.vn/
- Điện thoại: (0208)3-647-680/0974-529-567
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan (để t/h)
- Sinh viên quan tâm;
- Đăng tải Website Nhà trường;
- Lưu VT, VĐTQT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
TS. Nguyễn Thành Vũ

2

