
Đối tượng tham gia
Sinh viên đại học, cao học (ngoại trừ sinh viên tốt nghiệp trước ngày 01/09/2019) 
Có kỹ năng tiếng Nhật tốt
Chương trình được triển khai cho các bạn sinh viên tại tất cả các trường đại học ở Việt Nam.

Đến từ các nước
Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia 
(không quan trọng quốc tịch)

Nội dung thực tập

・Đào tạo phong cách làm việc ở công ty tại công ty Nhật Bản.（Tokyo hoặc Osaka）
・Các sự kiện khác như đào tạo tác phong kinh doanh, tiệc giới thiệu mở đầu, sự kiện giao lưu 

văn hoá, buổi thuyết trình cuối khóa, tiệc chia tay.
・Giao lưu với các thực tập sinh đến từ 9 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới

Thời gian thực tập
Thứ 2, 01/07/2019 ～ Thứ 6, 30/08/2019
(đến Nhật vào ngày Thứ 4, 26/06/2019, về nước vào ngày Thứ 7, 31/08/2019)

Đăng ký online
※Bước đăng ký đầu tiên

Thứ 4, 01/11/2018 ～ Thứ 3, 04/12/2018

Để đăng ký vui lòng truy cập: https://tinyurl.com/pasonaexchange2019

Nộp CV  
※Sau khi đăng ký online

sẽ nhận được mẫu CV

Thứ 4, 01/11/2018 ～ Thứ 5, 06/12/2018
Vui lòng gửi CV đến địa chỉ: pasona-exchange@vn.pasonatech.co.jp

Quy trình tuyển chọn
Tuyển chọn CV → Phỏng vấn vòng 1 (Việt Nam) → Phỏng vấn vòng 2 (Việt Nam)
→ Tiến cử sang Nhật → Tuyển chọn lần cuối bởi các công ty bên Nhật → Kết quả cuối cùng.
Kết quả tuyển chọn cuối cùng sẽ được thông báo vào khoảng từ 01 ～ 03/2019.

Hồ sơ cần thiết
※Chỉ dành cho các 

sinh viên trúng tuyển 
vòng 2 tại Việt Nam

① CV ※Vui lòng đính kèm thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (số điện thoại, địa chỉ) 
② Giấy chứng nhận sinh viên    ※Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh
③ Thư tiến cử của trường          ※Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh
④ Giấy chứng nhận thời gian nghỉ hè    ※Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh
⑤ Application form và Application sheet (2 bản riêng biệt)
⑥ Bản sao Hộ chiếu
⑦ 1 ảnh (4cm X 3cm) chụp trong vòng 1 tháng trở lại

Quyền lợi
・ 120,000 yên/ tháng
・Miễn phí vé máy bay, chỗ ở và phí đi lại. 
・ Sinh viên sẽ chi trả sinh hoạt phí

Chú ý

Để tham gia chương trình này, sau khi nhận được quyết định tuyển chọn từ công ty tiếp nhận, 
ứng viên cần phải xin được chữ ký từ trường đại học cho "Biên bản ghi nhớ với công ty tuyển 
chọn". Xin hãy xác nhận bạn có thể nhận được chữ ký từ người phụ trách nào từ trường đại học
trước khi tham gia. Trong trường hợp ứng viên không thể nhận được chữ ký từ trường đại học, 
ứng viên sẽ không thể đăng ký Giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản, do đó ứng viên sẽ 
không thể tham gia chương trình.

Công ty tham gia 
nhận sinh viên thực tập 

HIROSE ELECTRIC CO., LTD., HITACHI INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS, ICHIKOH INDUSTRIES, 
LTD., TASTUNO CORPORATION, VALEO JAPAN CO., LTD, YABUKI SHIPPING CO., LTD, MSD, SANRIO 
CO., LTD, IMPERIAL HOTEL, PASONA GROUP

URL http://www.pasonagroup.co.jp/koken/international.html

Thông tin chi tiết/
Hỗ trợ

Email:              pasona-exchange@vn.pasonatech.co.jp
Điện thoại:・ 028-3827-0977 (Ms. Thư)           TP. HCM - Huế - Đà Nẵng

・ 024-3822-1666 (Ms. Kim Anh)   Hà Nội

"Chương trình Giao lưu Quốc tế Pasona" là chương trình bắt đầu từ năm 1988 với
mục tiêu giao lưu quốc tế giữa các nước.
Chương trình đem đến cho các bạn sinh viên ưu tú khắp nơi trên thế giới cơ hội
được tích lũy kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
Năm nay, chúng tôi đang hân hoan chào đón chương trình lần thứ 32 diễn ra.
Tính đến năm 2018, đã có 482 các bạn sinh viên, học viên cao học có cơ hội thực tập
tại khoảng 130 doanh nghiệp tiếp nhận. Sau khi tốt nghiệp, các bạn thực tập sinh
tham gia chương trình có thể phát triển bản thân thành một nhân sự quốc tế, làm
việc cho các cơ quan chính phủ quốc tế, các doanh nghiệp toàn cầu, và đặc biệt là
doanh nghiệp Nhật Bản.

<Cách thức đăng ký và Quy trình tuyển chọn>

Chương trình 
Giao lưu quốc tế Pasona 2019



Các trường đại học đã tham gia

Thực tập sinh tham gia chương trình năm 2018

Khảo sát sự hài lòng về chương trình Giao lưu quốc tế Pasona 2018

【Cảm nghĩ từ sinh viên tham gia】
- Tôi đã có thể trải nghiệm tác phong làm việc độc đáo của đất nước Nhật Bản
- Chương trình này mang lại cho tôi một cơ hội để suy nghĩ về sự nghiệp
tương lai của bản thân
- Kinh nghiệm này làm phong phú quan điểm của tôi về cơ hội việc làm tại các
công ty Nhật Bản
- Tôi đã học được tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm qua việc giao
lưu tương tác với bạn bè quốc tế.

100% người tham gia hài lòng với 

chương trình Giao lưu quốc tế Pasona 2018

Các hoạt động của chương trình năm 2018

Tên Quốc gia Trường đại học Năm học Nội dung thực tập

Bạn A Việt Nam
Đại học Bách Khoa TP. HCM

Khoa cơ khí

Sinh viên
đại học 
năm 3

Thực tập tại bộ phận thiết kế của công ty chế tạo máy móc.
Sau khi được đào tạo về lập trình, đã tham gia phát triển hệ
thống nhúng.

Bạn B
Trung Quốc

(Quảng Châu)

South China University of 
Technology

Chuyên ngành phiên dịch 
Nhật - Trung

Sinh viên
cao học 
năm 1

Thực tập tại bộ phận Quan hệ công chúng của Tập đoàn Pasona.
Phổ biến về dự án kiến tạo khu vực đến các phương tiện truyền
thông Trung Quốc, cũng như các cuộc phỏng vấn và bài đăng.
Phỏng vấn và viết bản thảo cho bản tin nội bộ công ty. Phiên dịch
tài liệu nội bộ được giao.

Bạn C Mỹ
Đại học Brown

Chuyên ngành Sinh học 
tính toán

Sinh viên
đại học 
năm 2

Thực tập tại phòng IT của một công ty dược phẩm nước ngoài.
Đảm nhiệm việc lập bảng khảo sát, sắp xếp và chuẩn bị các công
tác quản lý cho cuộc họp. Phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường
liên quan đến dược phẩm và làm báo cáo.

● Đào tạo về tác phong kinh doanh ● Trải nghiệm điệu múa Nhật Bản

● Báo cáo tổng kết

● Tiệc chào mừng

● Hướng dẫn tuyển dụng ● Trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nhật Bản

【Mỹ】
・Amherst College
・Brown University
・California Polytechnic State University
・Case Western Reserve University
・Columbia University
・Cornell University
・Dartmouth College 
・DePauw University
・Duke University
・Emory University 
・Georgetown University
・George Washington University
・Harvard University
・Johns Hopkins University
・Massachusetts Institute of Technology 
・Michigan State University
・Northwestern University
・Occidental College

・Princeton University
・Rochester Institute of Technology
・Stanford University
・Tufts University
・University of California, Berkeley
・University of California, Irvine
・University of Hawaii at Manoa
・University of Michigan
・University of Pennsylvania
・University of Pittsburgh
・University of Texas
・University of Wisconsin
・University of Washington
・Wellesley College
・Yale University

【Trung Quốc】
・北京大学大学院
・北京外国語大学
・北京第二外国語学院
・清華大学大学院
・同済大学
・上海対外貿易学院
・中山大学
・華南理工大学
・広東外語外貿大学
・曁南大学大学院

【Đài Loan】
・国立台湾大学
・国立政治大学
・国立台湾科技大学
・国立台中技術学院
・輔仁大学

【Indonesia】
・ジャカルタ国立大学
・LIA外国語大学
・アンダラス大学
・ブラウィジャヤ大学

【Việt Nam】
・Bach Khoa University
・HCMC University of Education
・Foreign Trade University HCMC Campus
・University of Languages 

and International Studies
・Foreign Trade University 
・Da Nang University of Economics
・Hue College of Economics – Hue University

【Hồng Kông】
・香港大学
・香港科学技術大学
・香港バプティスト大学
・香港恒生管理学院
・中文大学

【Ấn Độ】
・ティラク・マハラシュトラ大学

【Malaysia】
・マレーシア科学大学

【Hàn Quốc】
・西江大学校
・中央大学
・永進專門大学


