
『NGÀY HỘI VIỆC LÀM SEKISHO JOBFAIR 2021』 

 

CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN- PHỎNG VẤN ONLINE  

 

Sekisho Jobfair là ngày hội việc làm lớn nhất của các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, được tổ chức thường 

niên từ năm 2016 bởi công ty Sekisho Việt Nam.  

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sự kiện sẽ tổ chức dưới hình thức online kể từ việc gặp gỡ 

doanh nghiệp cho đến nộp hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn. Các vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề 

như IT, cơ khí, tự động hóa, ngôn ngữ,... 

  

【Thông tin khái quát】 

・Thời gian: (Giới thiệu doanh nghiệp) Thứ 7 ngày 6/11/2021  

          (Phỏng vấn) Thứ 6, 7 ngày 12, 13/11/2021  

・Hình thức: Online qua ứng dụng Zoom 

・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 của tất cả các trường đại học, cao đẳng. 

・Số lượng doanh nghiệp tham gia: 11 doanh nhiệp Nhật Bản tham gia (5 doanh nghiệp ở Việt Nam, 6 

doanh nghiệp ở Nhật Bản) 

・Phí tham gia: Miễn phí 

・Trang web chính thức của sự kiện:  https://srv1.sekisho-vn.com/jobfair2021/  

・Trong trường hợp doanh nghiệp tuyển dụng tại Nhật Bản, các chi phí như chi phí vé máy bay, phí xin 

visa, tư cách lưu trú,...đều sẽ do công ty chi trả, và các bạn ứng viên sẽ không mất bất kỳ chi phí nào. 

 

【Quà tặng dành cho ứng viên tham gia!】 

Những bạn tham gia buổi giới thiệu doanh nghiệp từ 3 doanh nghiệp trở lên sẽ có cơ hội được bốc thăm 

trúng thưởng những phần quà hấp dẫn từ chương trình! 

(Giải vàng) Điện thoại Samsung…1 người 

(Giải bạc) Tai nghe headphone…1 người 

(Giải đồng) Chuột không dây…2 người 

 

Đây sẽ là cơ hội tốt để các bạn tìm hiểu và nắm bắt cơ hội việc làm tại các công ty Nhật tại Việt Nam và 

Nhật Bản. Đừng bỏ lỡ và hãy tham gia cùng chúng tôi nhé.  

 

Vì sự kiện SEKISHO JOB FAIR năm nay là sự kiện online nên việc đăng ký trước trên Web là bắt buộc. 

Nên trước hết các bạn hãy đăng ký tham gia trước trên trang web theo đường link phía dưới nhé! 

 

↓↓↓Trang web đăng ký của sự kiện↓↓↓ 

https://event.sekisho-vn.com/entry/SCP/HANOI20211106/ 

 

↓↓↓Hướng dẫn thao tác trên trang web chính thức↓↓↓ 

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

 

↓↓↓Cập nhật những thông tin mới nhất về JOB FAIR tại đây↓↓↓ 

https://www.facebook.com/sekishojf 

******************************* 
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