
THỰC TẬP SINH (LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN) 

Nội dung công việc 

+ Thi công công trường nhà ở dân dụng tại Nhật như : Thi công ốp lát gạch, 

tường, mái ngói, bồn tắm,…… 

+ Làm việc cho các công ty liên kết, công ty thành viên của tập đoàn AINAVO 

CORPORATION chủ yếu tại vùng KANTO : Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, 

Gunma, Tochigi tại Nhật Bản 

Quyền lợi được hưởng 

I. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO : 

•Được đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng đọc, vẽ bản vẽ xây dựng từ 6 tháng trở lên 

(Tùy theo năng lực tiếng Nhật - JLPT) tại công ty TNHH Avelco Việt Nam 

•Chế độ tiền lương tại Việt Nam : Được phụ cấp tiền lương theo quy chế của 

công ty TNHH Avelco Việt Nam trong suốt thời gian đào tạo tại Việt Nam 

    II.    CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI 

•Không tốn bất kỳ phí môi giới, phí học tiếng Nhật trước khi xuất cảnh 

•Phí vé máy bay và các khoản phí liên quan khi xuất cảnh: phí xin visa và các 

loại phí khác được công ty tại Nhật trực tiếp chi trả (Chỉ giới hạn đối với các ứng 

viên đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định của công ty đỗ JLPT N4 trở lên) 

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại tập đoàn xây dựng lớn của 

Nhật 

+ Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của BLLĐ tại 

Nhật 

+ Có cơ hội được làm việc lâu dài theo quy định của Luật Lưu Trú tại Nhật 

   III.    TIỀN LƯƠNG:  

•Được hưởng các chế độ lượng đầy đủ theo quy định của BLLĐ của Nhật như 

người Nhật   

 



  IV.   TIỀN THƯỞNG :  

•Theo quy định của BLLĐ hiện hành tại Nhật 

Yêu cầu công việc 

+ Nam Tốt Nghiệp TH PT trở lên, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 - 28 

+ Yêu thích văn hóa, ngôn ngữ Nhật, phong cách làm việc của người Nhật 

+ Chịu khó, luôn tuân thủ,chấp hành nguyên tắc, quy định của công ty. 

+ Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, siêng năng, cầu tiến, ham học hỏi . 

• Ưu tiên ứng viên chưa từng có thời gian làm việc tại Nhật 

Một số hình ảnh tại Nhật: 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


