THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH INTERNSHIP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp

Công ty Success Co., Ltd

Địa chỉ

3938, Ishige, Joso-shi, Ibaraki, Nhật Bản

U R L

https://www.m-success.net/

Ngành nghề

Sản xuất, lắp ráp thiết bị dân dụng

Lĩnh vực kinh doanh

Nhà thầu sản xuất, lắp ráp các thiết bị nội thất trong nhà,
các chi tiết phục vụ công trình công nghiệp, dân dụng

NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ
Nội dung thực tập

Hàn, lắp ráp, hoàn thiện chi tiết, thiết bị nội thất

Địa điểm thực tập dự kiến

Nhà máy Sekisui House, Ibaraki, Nhật bản

Thời gian thực tập

8:30～17:30（Thời gian giải lao 65ph)
20-22 ngày/tháng (Thời gian có thể thay đổi theo thực tế của công ty)

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ tết, nghỉ hè (theo lịch công ty)

Hình thức tiếp nhận

Sinh viên thực tập của đại học nước ngoài
※Thời hạn 1 năm, visa dạng hoạt động đặc biệt（Loại số 9）

Số lượng tiếp nhận

4 sinh viên nam

Năng lực chuyên môn

Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 (khóa học 2021 - 2022)
Chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cơ khí (có môn hàn)

Năng lực ngoại ngữ

Tiếng Nhật / Kì thi năng lực tiếng Nhật ～N4, Tiếng Anh / Hội thoại kinh doanh

Mức hỗ trợ thực tập
(SV được nhận)

Trung bình 153.000 Yên/tháng (～30.000.000 VND)
(Chưa trừ các khoản thuế, bảo hiểm, KTX)

Ngày nhận hỗ trợ

Chốt lương ngày mùng 10 hàng tháng và trả lương ngày 25 tháng đó.

Nơi ở

Có KTX - Chi phí KTX: 16.000 Yên/tháng. (wifi 1,000 Yên)

Điện, nước, gas

Theo chi phí thực tế

Nghỉ phép có lương

Có ngày nghỉ phép có lương
Chi tiết: Sau 6 tháng làm việc liên tục sẽ có 10 ngày nghỉ
( trong điều kiện làm trên 80% số thời gian làm việc)

Bảo hiểm/ Hưu trí

Bảo hiểm y tế quốc dân Bảo hiểm hưu trí quốc dân

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm lao động

Khoản khấu trừ khác

Thuế thu nhập 20,42%

Vé máy bay

Hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay 1 chiều Việt Nam – Nhật Bản

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
Hạn đăng ký

15/3/2022

ĐHKTCNTN

Phỏng vấn sơ tuyển

Cuối tháng 3/2022

Khang Anh Jsc, Advance

Phỏng vấn chính thức

Đầu tháng 4/2022

Success Co., Ltd

Đào tạo tiếng Nhật

Từ tháng 4/2022 - tháng 6/2022

Khang Anh Jsc

Chuẩn bị hồ sơ COE

Tháng 4/2022

Khang Anh Jsc, ĐHKTCNTN

Thời gian dự kiến xuất cảnh

Tháng 6/2022

Tùy thuộc tình trạng xin COE và visa

Hình ảnh công việc và Nhà máy

