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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VIỆC 

LÀM TẠI NHẬT BẢN  
 

Thời gian : ngày 28/6/2018 ( Thứ Năm ) tại Hội Trường B4 Trường 

ĐH Bách Khoa, Tp Hồ Chí Minh. 

Đối Tượng Tuyển Chọn :Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa đã hoặc sắp tốt 

nghiệp các chuyên ngành thuộc khoa Điện-Điện Tử, Cơ Khí (Hệ đại học chính 

qui ) 

 

Cơ Hội : 

+ Được miễn phí học tiếng Nhật với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp 

+ Tìm hiểu về văn hóa, lối sống và phong cách làm việc của Nhật Bản 

+ Học kỹ năng mềm , kỹ năng làm việc tại Nhật Bản.  

+ Làm việc ở môi trường công nghệ cao. 

+ Mức lương cơ bản : trên 40 triệu đồng/tháng . 

+ Thời gian làm việc Nhật :  Có thể làm việc nhiều năm tại Nhật  

 

Hồ sơ tham gia:  

1. Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu của công ty G.A ) SV tải mẫu đơn đăng kí tại file 

đính kèm và nộp trực tiếp trong chương trình tuyển dụng. 
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2. Bảng điểm ( tính tới thời điểm đăng ký ) 

3. Hai tấm hình 4x6 

4. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời . 

5. Các bằng cấp chứng chỉ khác ( nếu có ) 

Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn có thể liên lạc theo địa chỉ sau : 

Công ty G.A Consultants , Lầu 8, Tòa Nhà LUTACO, 173A Nguyễn 

Văn Trỗi, P11 , Q.Phú Nhuận, TP .HCM, Việt Nam 

ĐT: (08) 028-39977498– 38447002  

ÑTDÑ: 0916.555.811 (A Cương) - 0916.555.045 (A Khải ) 

Email: vn.gaclass@ gagr.vn 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN 

 

Chú ý: Trong vòng 2 tuần chúng tôi sẽ thông báo kết quả và ngày giờ phỏng vấn bằng điện thoại hoặc E-mail 

Hãy điền đầy đủ số điện thoại và E-mail để chúng tôi có thể liên lạc. 

 

 Dành cho những người có nguyện vọng tham gia lớp đào tạo của công ty GA 

Họ và tên: _______________________________________ Ngày sinh:_________ / ________ / _________________________  

Địa chỉ liên lạc: ________________________________________________________________________________________  

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: _________________________  E-MAIL: ____________________________________________  

Trường đại học: ________________________  Ngày tháng tốt nghiệp hoặc dự định TN: ______________________________  

Khoa:__________________  Chuyên ngành: _________________________________________________________________  

 Hãy đánh vào những mục tương ứng dưới đây: 

1. Đã tốt nghiệp 

Chưa tốt nghiệp 

2. ĐH chính quy 

ĐH tại chức 

Cao đẳng 3. Đã có bằng TN 

Chưa có bằng TN 
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4. Đã hoàn tất chương trình học Chưa hoàn tất chương trình học 

 Có kinh nghiệm làm việc hay chưa? 

 Có  Chưa

 Nếu có thì vui lòng cho biết: 

 Tên công ty: __________________________________________________________________________________  

 Nội dung công việc của bạn: _____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 Bạn làm luận văn hay thi tốt nghiệp? 

 Làm luận văn 

 Thi tốt nghiệp 
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 Nếu làm luận văn thì đề tài là gì? 

 

 

 

 

 

 Tự giới thiệu bản thân 

 

 

 

 

 

 

 

(Xin vui lòng điền thêm thông tin ở trang 2) 

● Nếu bạn đã từng và đang học tiếng Nhật: 

 Đã học được bao lâu? .......................... Thời gian học:  ................................................................. 

 Tên trường (trung tâm):  ..................................................................................................................... 

 Giáo trình:  .......................................................................................................................................... 

● Nếu bạn chưa học thì địa điểm học thuận lợi theo bạn là ở đâu? 

............................................................................................................................................................. 

 Thời gian học như thế nào theo bạn là thích hợp?  

 Tuần 3 buổi Tuần 1 buổi Chỉ thứ bảy hoặc CN 

 Thời gian cụ thể khác:  .............................................................................................................. 

 

●? Bạn sử dụng được phần mềm nào trong bảng dưới đây? Và khả năng của từng phần mềm mà bạn biết 

như thế nào? 

 A: thành thạo B: khá C: biết sử dụng D: có kiến thức sơ sơ 

Hãy điền vào bảng dưới đây những kí tự A, B, C, D theo khả năng của bản thân 
 

 

Sau khi điền xong xin vui lòng nộp lại phiếu này cho nhân viên chúng tôi. 
 

Chú ý: Trong vòng 2 tuần chúng tôi sẽ thông báo kết quả và ngày giờ phỏng vấn bằng điện thoại hoặc E-mail 

Hãy điền đầy đủ số điện thoại và E-mail để chúng tôi có thể liên lạc. 

 

 

ＣbＡ`

Ｄc 

Autocad Inventor Pro/E CATIA Solidworks Cimatron Unigrphics I-DEAS  

         

CAM 
CAM MasterCAM TOOLS Space-E MyPac K-CAM EdgeCAM CimatronE  

         

OS 
Win2000 Win NT Win XP Win 7 UNIX Linux DOS Mac  

         

Lập 

trình 

JAVA JSP .NET C/VC/C＋＋ VB Delphi COBOL DOMINO PERL 

         

CSDL 
ORACLE SQL/PLSQL Developer2000 SQLServer PostgreSQL MySQL INFOMIX SYBase Access 

         

Khác 
         

         


