
Chương trıǹh tuyển duṇg Y-VTJ ( Yazaki-Vietnam To Japan ) lần 3
Hoc̣ bổng khoá đào taọ tiếng Nhật, trơ ̣cấp sinh hoaṭ và

cơ hội làm viêc taị tập đoàn hàng đầu Nhật Bản

Công ty Tập đoàn Yazaki
Website https://www.yazaki-group.com/global/

Lıñh vưc̣ hoaṭ động:
Sản xuất linh kiện cho xe ô tô, trong đó sản phẩm chı́nh bộ dây dâñ điện wire haness, 

chiếm thi ̣phần lớn nhất trong cung ứng dây dâñ điện taị thi ̣trường Nhật Bản. Ngoài ra còn 
sản xuất thiết bi ̣điều hoà, thiết bi ̣sử duṇg năng lươṇg mặt trời...

Thu nhập năm 2017 1,6 nghı̀n tỷ yên
Ngành tuyển duṇg CƠ KHÍ, ĐIỆN-ĐIỆN TỬ...

Lương Tốt nghiệp Đaị hoc̣: 217,500 yên

Trơ ̣Cấp

Trợ cấp nhà ở: Ở ký túc của công ty 
    - Tiền nhà phòng đơn phải đóng = 2% x Lương cơ bản
    - Tiền nhà phòng gia đình phải đóng = 5% x Lương cơ bản
Trợ cấp tiền ăn: nếu ăn ở Công ty sẽ chỉ mất 525 yên/ngày 3 bữa (xấp xỉ 110.000 VND)
Trơ ̣cấp bằng cấp
Trơ ̣cấp vùng
Trơ ̣cấp nhà ở
Phı́ đi laị
Trơ ̣cấp chuyển công tác
Trơ ̣cấp làm thêm giờ
Trơ ̣cấp đi làm vào ngày nghı̉

Tăng lương Xét tăng lương 1 lần/ năm (tháng 4)
Thưởng 2 lần/ năm ( tháng 6,12 )

Điạ điểm Shizuoka ( hoặc ở các chi nhánh trên toàn nước Nhật theo sư ̣phân công của công ty)
Thời gian làm việc Phòng kı ̃thuật, sản xuất: 8:00~17:00

Ngày nghı̉

Nghı̉ thứ 7, chủ nhật
Nghı̉ tết dương ( 8-10 ngày )
Nghı̉ tuần lê ̃vàng (7~10 ngày )
Nghı̉ hè ( 8~9 ngày )
Tổng số ngày nghı̉ trong năm 121 ngày

Bảo hiểm Các loaị bảo hiểm, thuế, lương hưu theo quy điṇh hiện hành.
Chế độ đào taọ Có chế độ đào taọ chuyên môn, đào taọ ở nước ngoài, đào taọ kı ̃năng quản lý

Quy trı̀nh

1. Tuyển choṇ hồ sơ
2. Phỏng vấn (Chiều 17/9/2019)
3. Hoc̣ tiếng Nhật (tháng 10/2019 - tháng 6/2020)
4. Phỏng vấn vòng 2 để choṇ ra các baṇ tiếp tuc̣ tham gia chương trı̀nh (tháng 6/2020)
5. Hoc̣ tiếng Nhật ( tháng 7~10/2020 )
6. Phỏng vấn vòng cuối ( 10/2020 )
*Công ty se ̃chi trả hoc̣ phı́ tiếng Nhật cho đến vòng phỏng vấn cuối cùng
*Sau khi sinh viên tốt nghiệp côngt y se ̃trơ ̣cấp thêm tiền sinh hoaṭ 10,000 JPY/ tháng cho 
đến vòng phỏng ván cuối cung.
* Điều kiện: Ứng viên không đươc̣ bỏ giữa chừng, nếu không se ̃phải trả laị toàn bộ tiền 
hoc̣ phı́ và tiền sinh hoaṭ phı́.
7. Kı́ hơp̣ đồng
8. Nhập công ty ( tháng 4/2021 )

Đối tươṇg
Các baṇ có bằng tốt nghiệp trước tháng 1/2021
Hoan nghênh các baṇ biết tiếng Nhật

https://www.yazaki-group.com/global/

