THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA KỸ SƢ ICT Ở CẦN THƠ !
- MIỄN PHÍ khóa học!
- ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN!
- ĐƯỢC ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT!
Khóa học do Brain Works hợp tác cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần
Thơ tổ chức.
-Số lƣợng tuyển sinh: 20 người
**Lưu ý: Chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký khi đủ số lượng học viên
-Điều kiện tuyển sinh:
+Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc chuẩn bị tốt nghiệp thuộc các ngành đào tạo
IT
Tuy nhiên, đối với những bạn không học chuyên ngành IT ở trường Đại học
nhưng biết về IT hoặc có học IT bên ngoài vẫn có thể đăng ký khóa học được.
+Trình độ tiếng Nhật N3 trở lên hoặc được công nhận có trình độ tương đương
Đối với các bạn chưa có N3 hoặc chưa biết tiếng Nhật nhưng quan tâm đến khóa
học và muốn tham gia khóa học, các bạn vẫn có thể gởi CV, chúng tôi sẽ đào tạo
tiếng Nhật trong 3 tháng miễn phí trước khi nhập học khóa học chính thức.
+Người có thể đi làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp (Nếu trúng tuyển phải cung cấp
thông tin và chữ ký của người bảo lãnh)
Học phí: MIỄN PHÍ
Thời gian khóa học: 6 tháng
Khai giảng dự kiến: giữa tháng 04.2019
Địa điểm học:
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ
Số 41, đường Cách Mạng Tháng 8, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Thời hạn đăng ký: ngày 20/3/2019
Điều kiện tốt nghiệp:
-Thi đậu kỳ thi tốt nghiệp của trường
-Tham gia Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 (không yêu cầu kết quả phải đạt）

Phƣơng pháp giảng dạy
-Buổi sáng: Học tiếng Nhật 4 tiếng
-Buổi chiều: Học chuyên môn 4 tiếng
Điểm nhấn:
Dựa trên sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, học dưới các hình thức như học trên
lớp, học trực tuyến, đóng vai/ Role Playing (Role Playing là một trò chơi đóng vai nhân
vật
trong
một
câu
chuyện
nào
đó),
thực
hành,
vv…
Những giảng viên giàu kinh nghiệm cũng sẽ truyền thụ lại kinh nghiệm và bí quyết kinh
doanh Nhật Bản.
Quy trình tuyển sinh
Nộp CV ==> Thi tuyển sinh (thi viết) ==> Thi tuyển sinh (phỏng vấn) ==> Thông báo kết quả
Cách thức tham gia tuyển sinh
Gởi CV vào mail sau với
Email: hanntc@bw-asia.com.vn

tiêu

đề

'Họ

tên-ICT

engineer

-Có thể gởi CV bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật hoặc cả hai.
-Sau khi nhận CV, chúng tôi sẽ liên hệ lại để thông báo Lịch thi tuyển sinh.
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