
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN 

Trong chương trình hợp tác giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Công ty cổ 

phần Revocommunity - Nhật Bản, chúng tôi hiện đang tìm kiếm những sinh viên 

chuyên ngành Kĩ sư máy, điện, điện tử và công nghệ thông tin, sẵn sàng trở thành kĩ 

sư làm việc tại Nhật Bản. Những người được chọn tham gia chương trình tuyển dụng 

này sẽ được học tiếng Nhật tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

Revocommunity là một công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu 

nhân lực trình độ cao về các ngành công nghệ kỹ thuật cho các công ty, tập đoàn tại 

Nhật Bản. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã kết nối được rất nhiều các 

sinh viên Việt Nam với công ty Nhật Bản. Hiện tại chúng tôi đang kết nối cho sinh 

viên Việt Nam tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP Hồ 

Chí Minh. 

Chương trình giảng dạy tiếng Nhật được thiết kế và biên soạn chuyên nghiệp, 

đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn giúp người học có thể đạt 

đến trình độ phù hợp để làm việc tại Nhật Bản sau khóa học. Lớp học tiếng Nhật sẽ 

được tổ chức từ 18:00 ~ 20:30, 03 buổi/01 tuần tại trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội. 

• Đối tượng sinh viên: Sinh viên trình độ ĐH năm 3, 4 (K13, 14) hoặc đã TN 

chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, TĐH, Điện tử, KT Máy tính, Công 

nghệ truyền thông & mạng máy tính, Công nghệ thông tin, KHMT, HTTT, 

KTPM... 

• Cách thức lựa chọn: Sinh viên được lựa chọn tham gia vào khóa học thông qua 

hình thức phỏng vấn. Số lượng từ 40 – 50 sinh viên. 

* Quyền lợi và nghĩa vụ: 



 

- Miễn phí đào tạo tiếng Nhật, thi tuyển vào các DN Nhật Bản đúng chuyên ngành 

(theo đợt), miễn phí vé máy bay, các chế độ khác như ăn, ở, sinh hoạt (tùy vào mỗi 

DN) 

- SV trúng tuyển chương trình sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại trường (sau khi có kết 

quả trúng tuyển sẽ đào tạo ngay) 

* Quy trình và thời gian tuyển sinh: 

- Sinh viên thực hiện thủ tục nhập học, nghe phổ biến nội quy, nhận giáo trình, làm 

hợp đồng đào tạo: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

- Dự kiến cuối tháng 6: Khai giảng 

• Hội thảo giới thiệu cụ thể về chương trình và phỏng vấn trực tiếp (Thời gian, 

địa điểm sẽ thông báo đến SV đăng ký sau qua email cá nhân 

• Đăng ký tham gia chương trình theo đường link sau:      

https://bit.ly/REVO-HaUI-T7-2022 

- Hạn đăng ký: Thứ 5 ngày 23/06/2022 

* Lưu ý: Ứng viên tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký, đã đăng ký là phải tham gia 

theo kế hoạch của chương trình nếu không sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa 

Công ty và Nhà trường! 

Mọi thắc mắc liên hệ: Thầy Tuấn Anh, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, tầng 2 

nhà A7, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ĐT: 0989 666 078, Email: 

tuananh2204@gmail.com 

 

https://bit.ly/REVO-HaUI-T7-2022

