
 

THÔNG TIN TUYỂN INTERNSHIP (THỰC TẬP) ĐIỀU DƯỠNG 

TẠI THÀNH PHỐ YOKOHAMA-NHẬT BẢN 

Giới thiệu: 

 Tên công ty: ITTO Co.,Ltd 

 Địa điểm: Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản 

 Số nhân viên: 750 người 

Hình ảnh công ty 

                        

Đã có 4 sinh viên ngành điều dưỡng trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (dự kiến nhập cảnh 4/2021) 

Thời gian thực tập: 10 tháng (Dự kiến trong năm 2021, tùy vào nguyện vọng sinh viên) 

Chế độ phúc lợi: 

- Lương thực tập: 24.000.000VND/tháng (thực nhận) 

- Công ty hỗ trợ chi phí: nhà ở, đi lại, thuế, bảo hiểm, vé máy bay… 

- Nhà ở đầy đủ tiện nghi, cách công ty 5 phút đi bộ, gần siêu thị, ga tàu điện, núi Phú Sĩ, hồ nước 

nóng, biển, cảng… 

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm tại Nhật 

- Đảm bảo an toàn sức khỏe, tiêm ngừa Vacxin COVID nhập cảnh (khi Nhật Bản triển khai tiêm) 

- Hỗ trợ VISA cho Bố, Mẹ, Anh chị em ruột sang Nhật thăm và tham quan 

- Cam kết việc làm tại công ty sau thời gian thực tập nếu có nguyện vọng    

 Tích lũy tối thiểu: 150.000.000VND sau 10 tháng 

 

Quy trình tham gia: 

1. Tham gia buổi giới thiệu chi tiết về công ty tại Trường CĐ Y Tế Bình Dương 

2. Tham gia phỏng vấn với công ty 

3. Học tiếng Nhật tập trung 6 tháng tại trường, đạt trình độ tương đương N4 

4. Tùy vào nguyện vọng thời gian sang Nhật của sinh viên để sắp xếp lịch nhập cảnh 

5. Xuất cảnh sang Nhật, bắt đầu thực tập 

6. Hoàn thành thực tập, về nước hoàn thành tốt nghiệp 

 

Liên hệ đăng ký: 

1. Phòng Công Tác Học Sinh –Sinh Viên trường CĐ Y Tế Bình Dương 

2. Văn phòng trường Nhật Ngữ OJT Japan 

390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 623 1500 


