HỘI THẢO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA
TẬP ĐOÀN TOSHIBA NĂM 2019
-LÀM VIỆC CHO TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA KHÔNG CÒN LÀ MƠ ƯỚC-

QUYỀN LỢI THAM GIA HỘI THẢO
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
ĐÔI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN
Tập đoàn Toshiba tự hào về thành quả
lâu đời, trong suốt 142 năm hình thành và
phát triển, nắm giữ nhiều kỉ lục của ngành
công nghệ thế giới.
Ngày nay, tập đoàn Toshiba là một
trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới
về thiết bị điện, điện tử với gần 153.492
nhân viên trên toàn thế giới, tạo ra tổng
doanh thu hàng năm hơn 48 tỷ USD.
Website tập đoàn:
http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm

Lộ
trình
đăng kí

Chuẩn bị hồ sơ

Năm 2018, Tập đoàn đã
tuyển dụng lần đầu tiên 20 Sinh
viên mọi chuyên ngành trên cả
nước với sự hài lòng trên cả
mong đợi về ý thức và kết quả
làm việc của nhân sự trẻ Việt
Nam.
Chính vì vậy trong năm
2019, Tập đoàn lại tiếp tục
tuyển dụng 80 sinh viên nam,
nữ năm cuối, hoặc đã tốt nghiệp
các khối ngành, ưu tiên SV
đang học tập tại mái trường Đại
học Cần Thơ.

Phỏng vấn

Đào tạo tiếng
Nhật

* Thông tin chi tiết, chính xác nhất các vị
trí tuyển dụng trong và ngoài nước.
* Hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc trực tiếp
cho các bạn.
* Định hướng và chia sẻ kinh nghiệm phỏng
vấn cho các bạn SV khi đi xin việc.
* Đối với sinh viên năm cuối đăng kí tham
gia, các bạn sẽ được tham gia học tiếng
Nhật tại Cần Thơ, song song kết hợp với
việc hoàn thành chương trình học tại
Trường ĐH.
* Tặng 10 suất học tiếng Nhật cho các bạn
đăng kí online sớm nhất và tham gia trực
tiếp Hội thảo.

Xuất cảnh

Làm việc tại
Nhật Bản

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

CƠ HỘI SAU KHI VỀ NƯỚC:

* Chương trình đào tạo tiếng Nhật bài bản với phương pháp học
sáng tạo, dễ hiểu.
* Hỗ trợ thủ tục vay vốn cho các bạn khó khăn.
* Sau khi sang Nhật, các bạn được cấp nhà ở đầy đủ tiện nghi:
tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sưởi, phòng bếp…
* Chế độ làm việc 8h/ngày hợp lí, khoa học, điều kiện làm việc
sạch sẽ, bảo đảm sức khỏe.
* Phúc lợi xã hội (thuế, bảo hiểm, ngày nghỉ, tăng ca thêm
giờ…) đều được thực hiện đầy đủ.

* Được cấp chứng chỉ đã làm việc cho tập đoàn Toshiba.
* Nâng cao tay nghề, kinh nghiệm làm việc, ý thức cũng như tác
phong làm việc.
* Trình độ Nhật ngữ: N3 trở lên.
* Tích lũy số vốn để khởi nghiệp tại Việt Nam: 600-800 triệu
VNĐ.
* Cơ hội làm việc cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam hoặc
được giới thiệu việc làm miễn phí từ Công ty Hải Phong.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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