CƠ HỘI DU HỌC NHẬT BẢN CÙNG FPT SOFTWARE
Vị trí

: Học viên tham gia chương trình chương trình du học Nhật Bản 10K BrSE – Kỹ Sư Cầu Nối

Số lượng

: 200 học viên (toàn quốc)

Mô tả công việc
 Tham gia khóa học tiếng Nhật 6 tháng – 12 tháng tại Nhật
 Làm việc trong lĩnh vực CNTT tại Nhật Bản/ Việt Nam tại FPT Software/ khách hàng của FPT Software
Yêu cầu
 Đã Tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên sẽ Tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình học trước tháng
07/2015 chuyên ngành Công Nghệ Thông tin/kỹ thuật máy tính/điện tử viễn thông. Ứng viên có kinh
nghiệm làm việc là 1 lợi thế.
 Có khả năng lập trình, tư duy logic tốt.
 Có khả năng giao tiếp tốt phù hợp với công việc Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE
 Có khả năng làm việc ngắn hạn/ dài hạn tại Nhật Bản
 Có khả năng học ngoại ngữ tốt và yêu thích tiếng Nhật.
Cơ hội
 Học tiếng Nhật, sống và làm việc bán thời gian 1 năm tại Nhật Bản (Tokyo)
 Làm việc ngắn hạn/ dài hạn tại Nhật trong lĩnh vực CNTT (không phải hợp tác lao động)
 Mức lương làm việc tại Nhật với trình độ N2 từ 2,000 USD trở lên
Chính sách
 Học viên không cần chuẩn bị tài chính cho 1 năm du học và sinh sống tại Nhật (Tokyo)
 FSOFT sẽ bảo lãnh với ngân hàng để học viên có thể vay toàn bộ chi phí khi sang Nhật học.
 Học viên sẽ được giới thiệu việc làm thêm trong thời gian học tại Nhật để có thể trả dần khoản vay
với ngân hàng. Từ đó, khi kết thúc 1 năm tại Nhật học viên có thể trả hết hoàn toàn khoản vay này
tùy theo mức độ trả dần hàng tháng của học viên.
 Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ làm việc tại FSOFT hoặc tại công ty Khách hàng của FSOFT
với mức lương cạnh tranh với các công ty Nhật Bản. Với mức lương làm việc tại Nhật, học viên hoàn
toàn có thể trả hết khoản vay này trong 1 thời gian ngắn.
 Khi tham gia chương trình học viên cam kết làm việc cho FSOFT hoặc khách hàng của công ty từ 1- 3
năm sau khi hoàn thành (tùy vào khoản vay FSOFT bảo lãnh cho học viên khi tham gia chương trình)
Thông tin liên hệ
Ứng viên vui lòng gửi Hồ sơ có ảnh (Résume Tiếng Anh) và Thư dự tuyển (Cover letter) về:
Email

: 10kbrse@fsoft.com.vn (dung lượng gửi tối đa 2MB)

Hotline

: 0906 636 119 (Ms.Mai Anh – về tổng thể chương trình)

Tại HCM

: Ms. Chi - 090 950 2305

Tiêu đề

: [10KBrSE – 07/2015] – Ho Ten

Website chương trình : http://10kbrse.fpt-software.com/ (để xem thông tin chi tiết về chương
trình)
Website tuyển dụng

: www.career.fpt-software.com

