ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN
Đối tượng tuyển chọn

Nhân sự trẻ là công dân các quốc gia đang phát triển
(Các quốc gia có tên trong danh sách OECD/ DAC)

Số lượng tuyển chọn

220 người (Trong đó dự kiến có khoảng 40 người hiện đang là du học sinh
tại Nhật Bản)

Cơ quan thực tập

Các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ
trên toàn đất nước Nhật Bản.
•

Các hỗ trợ chủ yếu cho •
thực tập sinh
•

Thời gian thực tập
(dự kiến)

※ Du học sinh tại Nhật Bản:
A・B: 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12
※ Ứng viên đang sinh sống ngoài Nhật Bản:
C: 02/09 (Chủ Nhật) đến Nhật ~ 20/11 (Thứ 3) về nước
D: 10/09 (Thứ 2) đến Nhật ~ 29/11 (Thứ 5) về nước
E: 18/09 (Thứ 3) đến Nhật ~ 07/12 (Thứ 6) về nước
F: 25/09 (Thứ 3) đến Nhật ~ 13/12 (Thứ 5) về nước
G: 01/10 (Thứ 2) đến Nhật ~ 18/12 (Thứ 3) về nước
H: 08/10 (Thứ 2) đến Nhật ~ 21/12 (Thứ 6) về nước
※ Thời gian cụ thể của C, D, E, F, G, H sẽ do METI chỉ định.
•

Điều kiện ứng tuyển

•
•
•
•

Khả năng tiếng Nhật (Trình độ năng lực Nhật ngữ theo chuẩn JLPT N3
trở lên) hoặc khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt
Trên 20 tuổi ~ dưới 40 tuổi tính ở thời điểm ngày 30/06/2018
Có thể nộp về chương trình giấy chứng nhận sinh viên trường
đang theo học hay bằng tốt nghiệp, thư tiến cử từ trường đại học,
giảng viên, đơn vị đang công tác v.v.
Có thể tham gia toàn thời gian thực tập và các buổi huấn luyện
Những điều kiện khác tùy từng doanh nghiệp
Ứng tuyển online:
Phỏng vấn vòng 1:
Phỏng vấn vòng 2:
Kết quả tuyển chọn:

Thời gian ứng tuyển

•

Cách thức ứng tuyển
/tuyển chọn

Phí sinh hoạt: 4000 yên/ ngày (chi phí sinh hoạt, lưu trú)
Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi, các loại bảo hiểm đi kèm
(Không hỗ trợ cho du học sinh tại Nhật Bản)
Phí đi lại, ăn ở khi tham gia các buổi huấn luyện

•
•

01/06 – 30/06/2018 (đến 10g tối VN ngày 30/06)
20/06 – 30/06 hoặc 02/07 – 05/07/2018
07/07 – 18/07/2018
Đầu tháng 08/2018

Ứng tuyển online bằng mẫu có sẵn trên website:
http://internshipprogram.jp
Tuyển chọn hồ sơ, phỏng vấn vòng 1 (Bản ngữ/Tiếng Anh/Tiếng
Nhật), phỏng vấn vòng 2 (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
Nộp về chương trình các giấy tờ cần thiết như:
bằng tốt nghiệp, bằng ngoại ngữ, thư tiến cử, hình….
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