
6／11／2021(thứ bảy) 

Thông tin chi tiết về cách thức tham gia xem ở mặt sau !※Nội dung tờ rơi có thể thay đổi do tình hình Covid-19

Cùng làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản nhé!

Bạn là ?

Bạn muốn ?
×

Làm việc tại doanh nghiệp Nhật.

Tìm việc tại Nhật Bản.

Trải nghiệm môi trường quốc tế.

Làm việc tại môi trường có thể trưởng 
thành và phát huy tối đa năng lực.

Mức lương cao.

Sinh viên đang học, mới tốt nghiệp.

Sinh viên đã đi làm nhưng chưa có 
nhiều kinh nghiệm.

Tiếng Nhật chưa giỏi.

Hứng thú với Nhật Bản và các doanh 
nghiệp Nhật.

Giới thiệu
doanh nghiệp

12 và 13/11/ 2021 ( thứ sáu, thứ bảy) 

6 /11/ 2021 ( thứ bảy) 

Phỏng vấn

■ Hình thức tổ chức：Online (qua Zoom)

■ Phí tham gia：Miễn phí

■ Doanh nghiệp tham gia：
　 Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và tại Nhật Bản

■ Đối tượng tham gia: 
　 Sinh viên mới tốt nghiệp, người đã có kinh nghiệm làm việc
　 và những sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2022

Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi virus 
corona nhưng tập đoàn SEKISHO vẫn tổ 
chức Ngày hội việc làm SEKISHO JOB 
FAIR với hình thức online nhằm mang tới 
cho các bạn cơ hội việc làm tại các 
doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và tại 
Nhật Bản !  Các bạn hãy chờ đón nhé !

Hãy đến với SEKISHO JOB FAIR !

SEKISHO JOB FAIR
là gì ?
Sự kiện kết nối doanh nghiệp Nhật Bản
và ứng viên người Việt Nam

Mục tiêu làm việc tại các
doanh nghiệp Nhật Bản

Nhân sự người Việt

Muốn tuyển dụng nhân
tài người Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản



Liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN WORK STATION
Địa chỉ ： F12A, CDC Building, 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel ： ＋84-24-3633-1533              E-mail ：  jobfair1@sekisho-vn.com

Quà tặng

Chuột không dây
… 2 người

Điện thoại Samsung
… 1 người

Giải đồng

Tai nghe Headphones
… 1 người

Giải bạc

Giải vàng

Cách thức tham gia buổi
giới thiệu doanh nghiệp

Có thể tham gia online qua zoom tại 
bất cứ địa điểm nào có internet !

Buổi giới thiệu của doanh nghiệp sẽ 
được phát trực tiếp và đăng tải trên 
trang web chính thức sau khi sự kiện 
kết thúc nên nếu bạn là người đã đăng 
ký tham gia thì có thể xem lại được

Có phiên dịch
hỗ trợ

Tiếp nhận và trả lời câu
hỏi trực tiếp qua Zoom

Ứng viên

＠Tại nhà

Đăng ký tham gia trên trang web

Tham gia buổi giới thiệu
doanh nghiệp (6/11)

Điều chỉnh lịch phỏng vấn với
doanh nghiệp (6/11-11/11)

Tham gia phỏng vấn (12-13/11)

Nhận kết quả tuyển dụng！

Các bước tham gia!

Những bạn tham dự buổi giới 
thiệu doanh nghiệp từ 3 doanh 
nghiệp trở lên sẽ có cơ hội được 
bốc thăm trúng thưởng những 
phần quà của Ban tổ chức

Những phần quà hấp dẫn
đang chờ đợi các bạn!

https://www.facebook.
com/sekishojf

Tham khảo trang
Facebook để cập
nhật những thông

tin mới nhất!

＠Nhật Bản ＠Việt Nam

Phiên dịch

Doanh nghiệp
Nhật tại Việt Nam và tại Nhật Bản

https://srv1.sekisho-vn.com/jobfair2021/

Đăng ký tham gia và tìm hiểu thông 
tin chi tiết của sự kiện tại đây


