
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018 

(Đợt tuyển chọn dành riêng cho các bạn sinh viên cuối năm 3 đầu năm 4, trình độ Đại học 

K10) 

Ngày 24/05/2018, công ty Clay Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo Kỹ sư tài năng 2018 tại 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nhận được sự quan tâm của rất nhiều thầy cô cũng như 

các bạn sinh viên tới tham dự.  

Chương trình đã trải qua đợt tuyển chọn đầu tiên với 29 bạn sinh viên trúng tuyển tham gia 

chương trình.  

Tiếp nối thành công vừa qua, công ty Clay Việt Nam mở đợt tuyển chọn tiếp theo dành riêng 

cho các bạn sinh viên cuối năm 3 đầu năm 4 (Trình độ Đại học K10).  

Kỹ sư tài năng nằm trong Dự án hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản do công 

ty Clay Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức. 

Đây là chương trình giúp các bạn kỹ sư tiềm năng có cơ hội sang Nhật Bản làm việc, trau dồi 

kinh nghiệm kiến thức kỹ năng để trở thành đội ngũ kỹ sư có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

tế. Chương trình được tài trợ toàn bộ 100% chi phí bao gồm chi phí đầu vào, chi phí đào tạo, 

chi phí visa và vé máy bay. 

 Quy trình tuyển chọn gồm 6 bước: 

Bước 1. Sơ loại  

Bước 2. Tuyển chọn 

Bước 3. Nhập học 

Bước 4. Đào tạo 

Bước 5. Phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng 

Bước 6. Xuất cảnh 

 Đăng ký tham gia chương trình theo đường link sau:    http://bit.ly/2uDwxkJ 

 Thời hạn đăng ký vòng sơ loại: 23/07/2018 

 Đối tượng: SV trình độ ĐH K10 nam/nữ có đủ điều kiện về sức khỏe, có nguyện vọng 

mong muốn được đi làm việc tại Nhật Bản các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, 

TĐH, Điện tử, CN Ô tô, điểm TBCTL (GPA) > 2,5 

 Thời gian phỏng vấn và làm bài test: 25/07/2018 (sẽ thông báo cụ thể đến SV sau qua 

điện thoại, email, facebook) 

 

http://bit.ly/2uDwxkJ

