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TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 3 NĂM TẠI NHẬT BẢN 

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. 

1.  Đối tượng: Sinh viên ở tất cả các Chuyên ngành, trình độ từ Cao đẳng trở lên, có nguyện vọng 

mong muốn thực tập và trải nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 3 năm. Quá trình thực tập và trải 

nghiệm được hưởng lương và các chế độ như những nhân viên chính thức. Đồng thời đây là cơ hội 

để các bạn sinh viên trau dồi ngoại ngữ và phát triển kinh nghiệm làm việc. 

2. Điều kiện: Sinh viên đảm bảo đầy đủ sức khỏe, có mong muốn nguyện vọng tham gia chương 

trình thực tập trải nghiệm tại Nhật Bản. 

3. Nội dung chương trình: 

a. Chương trình thực phẩm – Tập đoàn Prime Delica 

- Công ty Prime Delica có trụ sở chính ở tỉnh Kanagawa, là một trong những công ty uy tín hàng đầu 

của Nhật Bản, với tổng số nhân viên toàn công ty 7500 nhân viên và quản lý 

-  Đến thời điểm hiện tại tổng số nhân viên người Việt là 1541 nhân viên. Công ty được thành lập ra 

với mục đích sản xuất và bán các món ăn cho chuỗi siêu thị Seven7-Eleven tại Nhật Bản.  

- Website: https://www.primedelica.com/. 

 

 

 



b. Chương trình lắp ráp điện tử, cơ khí 

- Công ty Houei Kougyo là một công ty về lĩnh vực cơ khí, điện tử. Công ty chủ yếu phát 

triển về mảng thiết kế, phát triển và sản xuất máy móc công nghiệp (Máy đóng gói, phụ 

tùng, thiết bị vận tải và các thiết bị kiểm tra chất lượng,…). Bên cạnh đó Công ty còn phát 

triển, sản xuất và kinh doanh các thiết bị lọc dầu và thiết bị làm sạch cung cấp cho thị trường 

trong và ngoài nước. 

- Hiện tại công ty có hơn 100 nhân viên và đã có nhân viên người Việt Nam đang làm việc 

và thực tập tại đây. 

- Website: http://www.hoei-kogyo.co.jp. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 14/12/2020 (Công ty dừng nhận khi đã đủ hồ sơ, nên Sinh viên 

đăng kí vào link ngay sau khi đọc được thông tin tuyển dụng) 

- Đăng kí nhận tư vấn trực tiếp: VP Công ty Hải Phong (gần VP Đoàn trường, ĐH Cần Thơ khu II) 

- Đăng kí nhận tư vấn online: https://forms.gle/Q44LRnEdoycg9AR37 

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 (Zalo): 0904 628 155 

 

Nơi nhận: 

- Trường liên kết thực tập trải nghiệm. 

- P. Đối ngoại Hải Phong JSC. 

- P. Kinh doanh Hải Phong JSC. 
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