Thành tích xin việc

LỚP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI TẠI J KOKUSAIGAKUIN

Ngành nghề kiến trúc, xây dựng

Ngành nghề thiết bị công trường

Ngành nghề chế biến thực phẩm

Ngành nghề thông tin, máy móc, dụng cụ

Ngành nghề bất động sản

Ngành nghề du lịch

Ngành nghề khách sạn, nhà trọ

Ngành nghề thông tin dịch vụ

Ngành nghề dịch vụ chuyên môn

Ngành nghề dịch vụ chuyên môn

Ngành nghề buôn bán sỉ và lẻ thực phẩm, đồ uống

(trường ngôn ngữ)

(điều dưỡng)
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Ngành nghề giới thiệu lao động việc làm

Sơ đồ quá trình học

Khóa học dành cho những bạn có mục tiêu dự định làm việc tại Nhật

Bạn đừng lo lắng nếu tiếng nhật hiện tại chưa đạt trình độ tương đương N1

Sau khi nhập học, bạn có thể tham gia
những lớp học ở trình độ phù hợp với bạn
để trau dồi tiếng nhật rồi sau đó sẽ học lên
lớp tiếng nhật thương mại.

Lớp tiếng nhật thương mại

Tại đây bạn sẽ được tham gia giờ học với đúng nghĩa lớp
tiếng nhật thương mại
Trao đổi theo đề tài công ty

Master
Thượng cấp II
Thượng cấp I

3 tháng

3 tháng

3~6 tháng

Thượng cấp I

Thượng cấp II

Lớp tiếng nhật thương mại

Luyện phỏng vấn

Tham quan công ty

Thông tin tuyển sinh
Các xí nghiệp liên kết, hợp tác ※Không theo trình tự
・国内大手電機メーカー
・株式会社 ナジック・アイ・サポート
・ジェイライン 株式会社
・株式会社 歓喜旅行サービス
・株式会社 USPマネジメント
・株式会社 報道通信社
・株式会社 R.O.D
・株式会社 ATECアジア人材交流事業団

・TKLプラス 株式会社
・株式会社 アセアン・フォーカス
・株式会社 国際通信社
・医療法人 蓮華友愛会
・株式会社 銀河ステージ
・れんげメディカルグループ

・株式会社 ニューエスト
・株式会社 アルカディア管財
・株式会社 アイビック

Điều kiện cần thiết

● Tiếng nhật trình độ N1(*Có phỏng vấn qua internet)
● Cá nhân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trường trung cấp
● Cá nhân có ý thức tham gia giờ học và các hoạt động tìm việc một cách tích cực

Thời điểm nhập học

● Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 1(*Căn cứ vào tư cách lưu trú)

Số lượng tuyển

● 20 bạn

*Tùy thuộc vào số lượng học viên đăng ký mà thời hạn đăng ký học cũng sẽ kết thúc.

Quỹ Nghiên cứu Học tập Suốt đời Quốc tế /
Trường ủy nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Tiếng Nhật (Pháp nhân tài chính)

Học viện Quốc tế J

〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-1-3
E-mail：info@jcom-ies.co.jp http://jcom-ies.co.jp/vn/
Trường Học viện J Kokusaigakuin là trường tiêu chuẩn pilot
「 hoàn thành việc đăng ký chương trình đào tạo chuẩn tiếng
nhật thương mại của Hiệp hội chấn hưng đào tạo nhật ngữ 」

Học tại công ty

Luyện phỏng vấn

c tế

Học tại môi trường thự

Nhận sự hỗ trợ từ nhiều công ty, luyện tập kĩ năng phỏng vấn ngay tại môi trường thực tế.
Việc luyện tập tại công ty với chính đại diện của công ty mà không phải ở lớp học giúp học viên tích lũy
được kinh nghiệm quý báu trong thực tế.

Đến công ty

Gặp gỡ tiếp tân công ty

Liên lạc cho phòng tiếp tân,
truyền đạt nguyện vọng.

Sau khi điện thoại cho phòng
tiếp tân nhân viên sẽ dẫn đến
phòng phỏng vấn.

Vào phòng

Tham quan công ty

Đến thăm những công ty lớn của nhật, trải nghiệm kĩ năng văn hóa công sở.
Không đơn thuần gặp gỡ, lắng nghe trao đổi từ đại diện công ty mà học viên được luyện kĩ năng trao danh
thiếp,học hỏi những cung cách ứng xử trong công ty nhật.

Trao đổi danh thiếp

Kĩ năng ứng xử

Tham quan hiện vật

Gõ cửa phòng.

g đặc biệt

Học từ những bài giản

Giờ giảng của đại diện công ty

Học từ sự tương trợ lẫn

Mời đại diện từ nhiều công ty, nhiều ngành nghề đến
tiến hành giờ giảng, hướng dẫn những tập quán
thương mại cần lưu ý khi làm việc tại nhật cũng như
những sự khác biệt về văn hóa mỗi ngành nghề.

nhau

Hoạt động tình nguyện

Thông qua hoạt động tình nguyện luyện cho học viên kĩ
năng giao lưu, giao tiếp với người bản địa.
Việc giao lưu với nhiều người nhật giúp học viên có
được những cảm nhận thực tế về văn hóa, xã hội nhật.
Lễ hội Tenjin

-

Phỏng vấn theo nhóm

Bắt đầu phỏng vấn.
Người luyện phỏng vấn là đại
diện của công ty.

Học theo nhóm

-

Phỏng vấn cá nhân

Đại diện công ty phỏng vấn
từng học viên.

Nhận xét từ công ty
Sau khi luyện phỏng vấn, đại diện
xí nghiệp với quan điểm từ nhà
tuyển dụng sẽ đưa ra những lời
khuyên hữu ích cho học viên.

Trao đổi theo đề tài công ty

Chia thành từng nhóm để cùng thuyết trình về những nội dung do nhiều công ty đưa ra.
Để có bài thuyết trình tốt các học viên cùng nhau hợp lực điều tra, tìm hiểu về nhiều đề tài do các công ty
đưa ra như thị trường nhật bản, nhu cầu của người tiêu dùng.

Osaka marathon

Thời khóa biểu

1

2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Seminar tìm việc

Seminar tìm việc

Đọc hiểu và từ vựng

∙ Hướng dẫn tìm việc,

∙ Luyện thi BJT

Thời luận

thi lên bậc học cao hơn

∙ Nội dung học mang tính thực tiễn

Luận bàn các chủ đề hiện tại

∙ Nội dung học mang tính thực tiễn

(Luyện phát biểu
về đề tài do công
ty đưa ra)

Tài liệu thực tiễn

(Kĩ năng phỏng vấn)
(Field study
và hoạt động khác)

Thứ 5

Thứ 6

Hội thoại trong công việc

Thực hành ngữ pháp

Học tập phong thái,
tác phong business
×
Hội thoại trong công việc

Luyện tập ngữ pháp N1
×
Lựa chọn kính ngữ

Văn hóa, xã hội

Nghe đọc

Văn hóa chung
×
Lý giải khác biệt văn hóa

Thời sự hiện tại
×
Tiếng nhật trong bản tin thời sự

*1 Tiến hành giờ học buổi chiều khi học viên có nguyện vọng trao đổi về việc làm và hỗ trợ từ phía nhà trường.
*2 Giờ học đặc biệt ( tham quan xí nghiệp, hoạt động tình nguyện…) có thể kéo dài hơn dự định.

