CÔNG TY CPĐT THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số….......TB-HPJSC

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Căn cứ vào nhu cầu thực tập của sinh viên, và nguyện vọng được học tập và trải nghiệm công việc thực tế
tại các tập đoàn công ty ở Nhật Bản, đồng thời tích lũy kiến thức, tài chính cho bản thân.
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NHẬT BẢN
(Thời gian Thực tập & Làm việc 3 năm)
3. Nội dung chi tiết:
Tên chương trình CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Nội dung công
việc
Số lượng

-

Sản xuất, sơ chế, chế biến bảo quản rau, củ, quả chất lượng cao cung cấp cho hệ thống
siêu thị toàn quốc.

-

Đóng gói bánh kẹo trên dây chuyền sản xuất công nghệ cao.

100 Sinh viên - Đã có TTS của Hải Phong làm việc
Thời gian làm 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
việc

Chế độ

Lương cơ bản

Từ 30-35 triệu VNĐ (Chưa tính tăng ca) (Thay đổi theo vùng)

Yêu cầu

Độ tuổi từ 20~30t, hòa đồng, tuân thủ quy tắc của công ty,có năng lực học
tiếng Nhật.
Tốt nghiệp CĐ,ĐH tất cả cả các chuyên ngành hoặc sắp TN trong năm 2021.
Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào, được đào tạo sau trúng tuyển

Tên chương trình NÔNG NGHIỆP – CHĂN NUÔI
Nội dung công
việc

Số lượng

-

Trồng, chăm sóc, phát triển hệ thống giống, thu hoạch rau, củ, quả chất lượng cao trong
nhà kính.

-

Chăm sóc bò sữa theo quy trình tiên tiến.

50 sinh viên – Đã có TTS Hải Phong
Thời gian làm việc

8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần

Lương cơ bản

Từ 30-33 triệu VNĐ (Chưa tính tăng ca) (Thay đổi theo vùng)

Yêu cầu

Độ tuổi từ 20~30t, hòa đồng, tuân thủ quy tắc của công ty,có năng lực
học tiếng Nhật.
Đảm bảo yêu cầu sức khỏe làm việc tại Nhật Bản theo chỉ định của
Công ty Hải Phong JSC.
Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào, được đào tạo sau trúng tuyển.

Chế độ

Tên chương trình DỊCH VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Nội dung công
việc
Số lượng

-

Thực hiện nghiệp vụ buồng phòng trong các Resort, nhà hàng khách sạn 4,5 sao.

-

Đảm bảo vẹ sinh, chất lượng dịch vụ trong Resort, nhà hàng.

50 Sinh viên - Đã có TTS của Hải Phong làm việc
Thời gian làm 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
việc

Chế độ

Lương cơ bản

Từ 30-35 triệu VNĐ (Chưa tính tăng ca) (Thay đổi theo vùng)

Yêu cầu

Độ tuổi từ 20~30t, hòa đồng, tuân thủ quy tắc của công ty,có năng lực học
tiếng Nhật.
Tốt nghiệp CĐ,ĐH tất cả cả các chuyên ngành hoặc sắp TN trong năm 2021.
Không yêu cầu tiếng Nhật đầu vào, được đào tạo sau trúng tuyển

Tên chương trình CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - Ô TÔ – CƠ KHÍ

Nội dung công
việc
Số lượng

-

Gia công, kiểm tra, vận hành dây chuyền sản xuất đồ gia dụng, chi tiết máy, linh kiện
điện tử, ô tô.

-

Lắp ráp linh kiện ô tô, linh kiện điểm tử, sản phẩm cơ khí.

80 Sinh viên - Đã có TTS của Hải Phong làm việc
Thời gian làm 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
việc

Chế độ

Lương cơ bản

Từ 30-35 triệu VNĐ (Chưa tính tăng ca) (Thay đổi theo vùng)

Yêu cầu

Độ tuổi từ 20~30t, hòa đồng, tuân thủ quy tắc của công ty,có năng lực học
tiếng Nhật.
Tốt nghiệp CĐ,ĐH tất cả cả các chuyên ngành hoặc sắp TN trong năm 2021.

4. Đăng kí và nộp hồ sơ:
-

Hotline: Ms. Hải Yến: 0982 106 036 (Zalo)/ Ms.Huyền Trang: 0904 628 155 (Zalo)

-

Tư vấn trực tiếp: Trung tâm tư vấn, Hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên – Trường Đại Học Cần Thơ.
Khu 2, Cổng B, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Nơi nhận:
-

Trường liên kết thực tập trải nghiệm

-

P. Đối ngoại Hải Phong JSC

-

P. Kinh doanh Hải Phong JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

