☆★ METI Government of JAPAN ★☆
Japan Internship Program 2018
～ Cơ hội thực tập và trải nghiệm tại Nhật Bản ～
Japan Internship Program là Chương trình thực tập ngắn hạn từ 2 đến 3 tháng tại Nhật Bản dành cho
các công dân nước ngoài do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) ủy thác cho
Tập đoàn Pasona thực hiện.
☆ 3 đặc điểm nổi bật của chương trình ☆
- Chương trình thực tập của chính phủ Nhật Bản, uy tín và chất lượng cao
- Cơ hội học hỏi văn hóa làm việc, công nghệ kỹ thuật tiên tiến của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Nắm bắt cơ hội được làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhật Bản hay quốc gia của
mình
- Được hỗ trợ vé máy bay và toàn bộ chi phí sinh hoạt trong thời gian thực tập.
★ Điều kiện đăng ký ứng tuyển ★
- Trên 20 tuổi đến dưới 40 tuổi tính ở thời điểm ngày 30/06/2018
- Khả năng tiếng Nhật tốt (JLPT N3 trở lên) hoặc khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt
- Không giới hạn ngành nghề, lĩnh vực, chuyên môn cụ thể
☆ Cách thức ứng tuyển ☆
- Ứng tuyển trực tuyến tại website: https://internshipprogram.jp/
- Gồm 3 vòng: tuyển chọn hồ sơ, phỏng vấn vòng 1 (Bản ngữ/Tiếng Anh/Tiếng Nhật), phỏng
vấn vòng 2 (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
★ Thời gian tuyển chọn ★
Ứng tuyển trực tuyến: 01/06 – 30/06/2018 (đến 10g tối VN ngày 30/06)
Phỏng vấn vòng 1:

20/06 – 30/06 hoặc 02/07 – 05/07/2018

Phỏng vấn vòng 2:

07/07 – 18/07/2018

Kết quả tuyển chọn:

Đầu tháng 08/2018

☆ Thông tin liên hệ ☆
Công ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
Bộ phận Tuyển dụng toàn cầu
Email: meti-internship@vn.pasonatech.co.jp
Facebook: https://www.facebook.com/PasonaGRD/
Hotline: 090 6877 355 (Ms. Thư)/ 090 9510 006 (Ms. Thanh)

