
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG 2019 (Đợt tuyển thứ 3 lần 2) 

Thông tin HOT : Chương trình KỸ SƯ được TÀI TRỢ TOÀN BỘ 100% CHI PHÍ tiếp tục chiêu mộ 

Nhân Tài. 

Sau đợt tuyển trước, vẫn còn nhiều bạn ib chia sẻ tiếc nuối vì chưa có cơ hội đăng kí, vì thế mà Clay 

quyết định sẽ mang thêm cơ hội cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường với các chuyên ngành: 

Cơ khí, điện, điện tử, Tự động hóa, ô tô. Đặc biệt hơn,đó là tin vui khi các bạn khối ngành IT cũng có thể 

tham gia rồi. 

Ngoài ra, còn bạn nào chưa biết hoặc chưa rõ được chương trình thì Clay sẽ giới thiệu lại một chút thông 

tin về chương trình : 

Dựa trên nguyện vọng muốn các bạn kỹ sư tiềm năng có được 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. Clay 

Việt Nam đã kết hợp với các doanh nghiệp Nhạt Bản để mang đến Chương trình KỸ SƯ TÀI NĂNG với 

TOÀN BỘ 100% CHI PHÍ được TÀI TRỢ 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 

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình gồm: 

1. Bảng điểm đại học (yêu cầu GPA >2.5 thang điểm 4.0 hoặc GPA>6.0 thang điểm 10) 

2. Bài viết không quá 1000 từ trình bày lý do tại sao bạn mong muốn tham gia chương trình 

3. Sơ yếu lý lịch (Theo form mẫu của công ty) 

4. Chứng minh thư (bản photo) 

Thời hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019 

Thời gian phỏng vấn: 02/03/2019 

  



Hồ sơ đăng ký bản cứng xin gửi về: 

Công ty Clay Việt Nam, Tầng 4, nhà A11, Trung tâm thư viện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

(Nhận hồ sơ vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần) 

Hoặc: Công ty Clay Việt Nam, tầng 2, khu tổ hợp văn phòng khách sạn, 713 Lạc Long Quân, quận Tây 

Hồ, Hà Nội. 

Hồ sơ online gửi về: infor@clay.com.vn 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 033 854 7023/ 0243 200 6782 

Website: https://clayvietnam.com 

mailto:infor@clay.com.vn

