HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SAU ĐẠI HỌC CỦA TỈNH TOYAMA
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phối hợp cùng Công ty dịch vụ hệ thống thông tin Hokuden, Tỉnh Toyama hiện đang tìm kiếm sinh viên
người Việt muốn hoàn thành chương trình sau đại học tại tỉnh Toyama và trở thành nhân viên chính thức
của công ty Hokuden.
1- Yêu cầu và điều kiện
(1) Quốc tịch
Ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam
(2) Tuổi
Ứng viên sinh sau ngày 02/04/1993
(3) Học vấn
Ứng viên phải đáp ứng 1 trong các yêu cầu dưới đây:
a) Tốt nghiệp trường Đại học của Nhật hoặc
b) Tốt nghiệp và hoàn thành chương trình học 16 năm học chính quy ngoài nước Nhật (Chấp nhận ứng
viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2018.)
c) Hoàn thành chương trình nghiên cứu từ 3 năm hoặc nhiều hơn và nhận được chứng chỉ tương đương
trình độ cử nhân (Tuy nhiên, một vài trường đại học tại Toyama có thể có bài xét tuyển riêng)
(4) Chuyên môn
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ sư.
Ngành học của thí sinh chọn học phải liên quan đến ngành học đã tốt nghiệp ở Đại học và phải là ngành
có thể được tiếp tục nghiên cứu ở bậc cao học tại tỉnh Toyama.
(5) Sức khỏe
Ứng viên phải đạt yêu cầu về thể chất và tinh thần.
(6) Năng lực tiếng Nhật
Ứng viên phải có năng lực tiếng Nhật cơ bản tương đương N4 JLPT. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ứng
viên phải đạt tương đương N2 JLPT
(7) Năng lực tiếng Anh
Ứng viên phải có năng lực tiếng Anh tốt (tương đương IETLS 5.5, TOEIC 650). Ứng viên chưa có chứng
chỉ tiếng Anh có thể tham gia bài Test nội bộ được tổ chức bởi Đơn vị cấp học bổng và nộp bổ sung
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sau.
(8) Đến Nhật
Theo nguyên tắc, ứng viên nên đến Nhật theo thời điểm được chỉ định bởi hội đồng vào khoảng giữa
tháng 9 và tháng 10 năm 2018.
(9) Việc làm sau tốt nghiệp

Ứng viên phải đảm bảo hoàn thành chương trình học tại trường, và ứng tuyển vào công ty Hokuden.
Ngoài ra, mặc dù trụ sở ở Toyama, nhưng ứng viên cũng có thể sẽ làm việc 1 thời gian ngắn tại Tokyo
hoặc các thành phố khác.
(10) Thực tập
Trong suốt quá trình học, ứng viên sẽ tham gia thực tập tại công ty Hokuden.
(11) Khác
Ứng viên không được nhận các học bổng khác.
2- Số lượng học bổng: 1
3- Chi tiết học bổng
Học bổng cấp cho mọi chi phí từ ngày đến Nhật cho đến lúc kết thúc chương trình học:
(1) Chi phí sinh hoạt: 170,000 Yên/tháng (đã bao gồm tiền thuê nhà ở). Tuy nhiên, nếu sinh viên rời Nhật
trong vòng 30 ngày liên tiếp hoặc không tham dự lớp trong thời gian dài, hoặc xin nghỉ học tại trường, thì
dừng cấp học bổng.
(2) Tiền vé máy bay
a) Đến Nhật
Trường sẽ chi trả vé máy bay cho học sinh đến Nhật. Không bao gồm vé khi quay trở về nước.
(3) Học phí: Phí tuyển chọn, phí nhập học, học phí và bảo hiểm (bảo hiểm quốc dân, bảo hiểm tai nạn)
(4) Thời hạn chi trả
Học bổng chi trả cho 6 tháng nghiên cứu sinh và 2 năm học cao học. Tối đa là 2,5 năm và không được gia
hạn thêm.
Tỉnh có quyền hủy ngừng cấp học bổng trong các trường hợp sau:
a) Sai lệch thông tin trong hồ sơ
b) Nếu sinh viên không tuân thủ các điều khoản trong cam kết
c) Nếu sinh viên vi phạm pháp luật của Nhật
d) Nếu trường đại học kỷ luật học sinh (không giới hạn trong việc đuổi học).
e) Nếu học sinh đạt kết quả thấp hoặc nghỉ học tạm thời tại trường, và không có khả năng tốt nghiệp
trong thời gian quy định
f) Nếu du học sinh chuyển tư cách lưu trú từ visa du học sinh sang visa khác.
g) Nếu học sinh nhận học bổng khác (ngoại trừ nguồn hỗ trợ cho nghiên cứu).
h) Vì những lý do khác, mà tỉnh Toyama hoặc công ty Hokuden quyết định học sinh không phù hợp để
tiếp tục nhận học bổng.
4- Quy trình ứng tuyển

Ứng viên phải hoàn thành các hồ sơ trước thời hạn và gửi đến địa chỉ được ghi rõ bởi tỉnh Toyama.
Những hồ sơ không được nhận sẽ được không được trả lại. Hồ sơ nộp chậm hoặc không đầy đủ cũng
không được chấp nhận.
Hồ sơ yêu cầu:
a) Đơn ứng tuyển có dán ảnh (mẫu #1)
b) Kế hoạch và chuyên ngành nghiên cứu (Mẫu #2)
c) Cam kết (Mẫu #3)
d) Phiếu khám sức khỏe (Mẫu #4)
e) Bảng điểm tốt nghiệp cao nhất
f) Chứng chỉ tốt nghiệp đại học hoặc hoàn thành khóa học
g) Thư tiến cử từ trưởng khoa hoặc giáo sư trường đại học
h) Luận án tốt nghiệp
i) Bản copy hộ chiếu.
Lưu ý:
1. Hồ sơ phải được trình bày bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, hoặc dịch thuật sang tiếng Nhật hoặc tiếng
Anh
2. Ảnh chụp chân dung, rõ mặt, không chỉnh sửa, trong 6 tháng, kích thước 4,5cm x 3,5cm và ghi rõ tên,
quốc tịch sau ảnh. Không chấp nhận bản copy.
3. Chuyên môn và kế hoạch nghiên cứu phải được trình bày chi tiết.
4. Bảng điểm phải bao gồm tên các môn học trong từng năm và bao gồm đánh giá xếp loại. Ví dụ, nếu
bảng điểm chỉ có xếp loại tốt nghiệp thì không được chấp nhận.
5. Chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp có thể nộp bản sao, tuy nhiên phải được chứng nhận bởi trường đại
học đã cấp.
6. Luận văn tốt nghiệp không bắt buộc, nhưng sẽ được dùng để đánh giá năng lực học thuật.
5- Nơi ứng tuyển
Ứng viên vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đến:
Công ty Jellyfish Education, phòng 1309, tầng 13, tòa nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
SĐT: 0243.7955.846/ hotline: 0982.014.138.
6- Thời hạn ứng tuyển.
Thứ ba, ngày 31/01/2018.
7- Quy trình xét tuyển và thông báo kết quả
(1) Vòng 1: Xét tuyển dựa trên các hồ sơ ứng tuyển.
(2) Vòng 2: Phỏng vấn những ứng viên vượt qua vòng 1. Phỏng vấn bao gồm cả test năng lực tiếng Nhật.
8- Quy trình ứng tuyển

(1) Tháng 1 – tháng 3/2018

: Xét hồ sơ, phỏng vấn.

(2) Tháng 5/2018

: Chọn ứng viên, thông báo kết quả, làm thủ tục nhập học

(3) Tháng 6 – 08/2018

: Làm thủ tục xin tư cách lưu trú

(4) Tháng 10/2018

: Nhập cảnh vào Nhật (với tư cách nghiên cứu sinh)

(5) Tháng 12/2018 – 02/2019 : Thi vào cao học.
(6) Tháng 4/2019

: Nhập học cao học (Nếu không thành công vượt qua bài test, ứng viên sẽ
quay về Việt Nam trong tháng 3/2019, và ngừng cấp học bổng ngay sau
khi nhận được thông báo kết quả thi). Thực tập tại công ty Hokuden
trong suốt thời gian học.

(7) Tháng 3/2021

: Hoàn thành chương trình cao học

(8) Tháng 4/2021

: Bắt đầu làm việc tại công ty Hokuden.

9- Khác
(1) Ứng viên được nhận học bổng sẽ báo cáo bằng văn bản quá trình học tập, nghiên cứu và kết quả theo
chỉ định của hội đồng và công ty Hokuden. Đồng thời, ứng viên sẽ tham gia vào các hoạt động của công
ty Hokuden và tỉnh Toyama.
(2) Ngoài những yêu cầu được ghi rõ trong tài liệu này, những nội dung liên quan về đăng ký chương
trình học bổng đều chỉ dẫn theo tỉnh Toyama.
(3) Nếu có thắc mắc, ứng viên vui lòng liên hệ với đại diện của chương trình tại Việt Nam:
Công ty Cổ Phần Jellyfish Education.
Phòng 1309, tầng 13, tòa nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: japan@jellyfish-vn.com
SĐT: 0243.7955.846 hoặc hotline: 0982.014.138

Những ngành học nằm trong danh sách cấp học bổng.
Đại học Toyama

Ngành khoa học và kỹ thuật

Httt://www.gse.u-

• Cơ khí và kỹ thuật hệ thống thông minh

toyama.ac.jp/englist/index.html

• Hệ thống điện và điện tử
Đại học tỉnh Toyama

Ngành kỹ thuật hệ thống thông tin

http://www.putoyama.ac.jp/english/eindex.html

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ HỢP TÁC CÂP HỌC BỔNG
TÊN CÔNG TY

Công ty dịch vụ hệ thống thông tin Hokuden (HISS)
Hokuden Information System Service Co.Ltd.
(北電情報システムサービス株式会社)

ĐỊA CHỈ

Trụ sở chính: 3-1 Đường Sakurabashi, tòa nhà Denki, Thành Phố Toyama,
Tỉnh Toyama.

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

Trụ sở chính: 307 nhân viên

VỐN

50 triệu yên

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thông tin và truyền thông
Xây dựng, bảo trì hệ thống; buôn bán thiết bị; dịch vụ lưu trữ dữ liệu
(cloud, housing); dịch vụ internet; dịch vụ bảo mật.

THẾ MẠNH

Là công ty cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy
sự phát triển xã hội thông tin. Bằng sự cải tiến của tập đoàn Hokuden và sự
xây dựng, vận hành mạng lưới, dịch vụ HISS ngày càng phủ rộng đến
nhiều nơi. Chịu trách nhiệm chính trong chiến lược phát triển thông tin của
tập đoàn, HISS cũng sử dụng những tri thức tích lũy được như là nền tảng
cho việc mở rộng từ khu vực Hokuriku đến mọi miền của đất nước.

KỲ VỌNG VỀ ỨNG VIÊN

Ứng viên thích và sẵn sàng đương đầu với các thử thách
Ứng viên phải có năng lực teamwork và giao tiếp tốt với đồng nghiệp
Ứng viên phải có thể đảm đương vị trí trưởng nhóm

KỲ VỌNG VỀ TƯƠNG LAI (Sau 2 năm làm việc tại công ty)
ỨNG VIÊN

Trở thành 1 lập trình viên phần mềm.
Cầu nối liên lạc với các doanh nghiệp Việt Nam
(Sau 3 năm làm việc tại công ty)
Hướng dẫn những lập trình viên khác và trở thành kỹ sư hệ thống.
Cầu nối liên lạc với các doanh nghiệp Việt Nam
(Sau 5 năm làm việc tại công ty)
Trở thành kỹ sư cầu nối, làm việc với các doanh nghiệp IT Việt Nam
Chịu trách nhiệm chính về hợp đồng (hướng dẫn, tiếp nhận, xem xét sự
đồng nhất)

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- Lương khởi điểm: 209,000 Yên/tháng.
- Trợ cấp: đi lại, sinh hoạt, gia đình, làm thêm

- Tăng lương: 1 lần/năm (tháng 4 hàng năm)
- Thưởng: 2 lần/năm (tháng 6 và tháng 12)
- Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, cuối năm,
- Chế độ phúc lợi thêm: nhà ở công ty, chăm sóc sức khỏe,
WEBSITE

Htttp://www.hiss.co.jp

